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1. Samenvatting voorstel
Het bestuur wordt gevraagd om te besluiten over de verlenging van de geldigheidsduur van het
huidige Regionaal Crisisplan (RCP) en wordt geïnformeerd over de in gang gezette herziening van
het RCP in 2022.
Op grond van artikel 16 van de Wet Veiligheidsregio’s moet het bestuur van de Veiligheidsregio
minstens eenmaal in de vier jaar een Regionaal Crisisplan vaststellen. Het huidige crisisplan is
vastgesteld in de AB vergadering van 7 december 2017.
In het jaarplan voor 2021 was opgenomen om het RCP te actualiseren. Door de coronacrisis en de
druk die dit gaf op alle hulpdiensten bleek dit niet haalbaar. Eind 2021 is gestart met de
voorbereidingen om de herziening van het RCP in 2022 te realiseren.

2. Algemeen
Onderwerp:
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Opgesteld door:
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vergadering:
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Datum
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Crisisbeheersing,
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Bijlage(n):

-

Portefeuille:

J.W.E. Spies (DB)
L. Weber (VD)
N.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

N.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Akkoord te gaan met de verlenging van de geldigheidsduur van het Regionaal Crisisplan, in de
wetenschap dat de update van dit plan reeds is opgepakt en in de 1e helft van 2022 afgerond zal
worden. Het huidige RCP blijft hiermee onverkort van kracht tot de vaststelling van het vernieuwde
RCP door het AB.

4. Toelichting op het besluit
In het jaarplan voor 2021 was opgenomen om het RCP te actualiseren. Door de coronacrisis en de
druk die dit gaf op alle hulpdiensten bleek dit niet haalbaar. Eind 2021 is gestart met de
voorbereidingen om de herziening van het RCP in 2022 te realiseren.
Vanuit de Multidisciplinaire werkgroep Planvorming (MDOP) is een werkgroep samengesteld met
deelneming uit alle kolommen voor actualisering van het RCP.

Naast actualisering van het RCP zullen ook de ervaringen vanuit de coronacrisis, aanbevelingen uit
de multi inzetevaluaties en doorontwikkelingen vanuit het programma ‘modernisering
crisisbeheersing’ in de herziening meegenomen worden.
Met het akkoord gaan met de verlenging van de geldigheidsduur van het Regionaal Crisisplan blijft
het huidige RCP onverkort van kracht tot de vaststelling van het vernieuwde RCP door het AB. Dit is
voorzien in de loop van 2022. Inhoudelijk is het huidige RCP nog steeds een valide crisisplan.

5. Kader
Op grond van artikel 16 van de Wet Veiligheidsregio’s moet het bestuur van de Veiligheidsregio
minstens eenmaal in de vier jaar een Regionaal Crisisplan (RCP) vaststellen. Het huidige crisisplan is
vastgesteld in de AB vergadering van 7 december 2017 (deel I, de beschrijving van het totale stelsel
van de crisisbeheersing). En in de AB vergadering van 8 november 2018 is het samenstel van de
delen II (de uitwerking van de processen van de afzonderlijke kolommen) vastgesteld.

6. Consequenties
Financieel:
N.v.t.
Capaciteit:
Capaciteit vanuit de afdeling Crisisbeheersing en vanuit de kolommen is geborgd door de eerdere
vaststelling van het werkplan 2022 MDOP (ingepland werk voor 2022).
Materieel:
N.v.t.
Juridisch:
Met besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van het huidige RCP, is juridisch geborgd dat het
Crisisplan conform het wettelijk kader 1x in de 4 jaar vastgesteld wordt. Dit is ter overbrugging tot de
update en vaststelling van het RCP later in 2022.
Overig:
N.v.t.

7. Aandachtspunten / risico’s
N.v.t.

8. Implementatie en communicatie
N.v.t.

9. Bijlagen
-

10. Historie besluitvorming
Vergadering van het Dagelijks Bestuur VRHM 7 december 2017
Vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM 8 november 2018
Vergadering van het Dagelijks Bestuur VRHM 9 februari 2022
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