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Veiligheidsregio ZHZ 
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A.R. Wagemans 
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Aan de leden en deelnemers van 

het Algemeen Bestuur  

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

 

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het 
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op donderdag 
20 februari 2020 van 11:30-13:30 uur. De vergaderlocatie is de 

Merwedezaal van de Politie Zuid-Holland-Zuid aan de Vissersdijk 
Beneden 2 te Dordrecht. 

 
Deze vergadering heten we Caren Frentz welkom, zij sluit alvast aan.  
Ze start formeel op 1 maart 2020 als algemeen directeur VRZHZ. Deze 
vergadering legt ze de belofte af. 
 
Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken behorend bij de AB-

vergadering. Vanwege het tijdstip wordt ook gezorgd voor een lunch. 
 
Indien u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan mevrouw A.R. 
Wagemans op telefoonnummer 088-636 5307 of per mail 
ar.wagemans@vrzhz.nl. 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Mr. R.K. Brons 

Secretaris a.i. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
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Agendapunt I-1 

Registratienummer 2020/101 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Vaststellen agenda 

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

  de agenda d.d. 20 februari 2020 vast te stellen. 

 

  

Vergaderstuk: 2020/101/A - Agenda dd. 20 februari 2020. 

  

Toelichting: Geen 

  

Juridische aspecten: Geen 

  

Financiën: Geen 

  

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☐ DB 

☒ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☐ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☐ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☒ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: Geen 

  

Communicatie: Geen 

  

Organisatie eenheid Indiener  Concerncontroller Directiesecretaris 

Directie R.K. Brons       N. Kaïm 

 dd. 7-2-2020  dd. 7-2-2020 
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Algemeen Bestuur 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
 
Agenda – 2020/101/A 

20 februari 2020 

 

 

 

 

I Opening  

  Reg. Nr. 

1.  Vaststellen agenda 2020/101 

2.  Mededelingen  2020/102 

3.  Besluitenlijst 2020/103 

   

II Ter behandeling  

   

1.  Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur 2020/104 

2.  Auditcommissie - samenstelling 2020/105 

3.  Voorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen 
Presentatie 

2020/106 

4.  
Landelijke dossiers  
Mondelinge toelichting 

2020/107 

5.  Kijfhoek 
Mondelinge toelichting 

2020/108 

   

III Ter kennisname of hamerstukken  

1.  Onderzoeken Inspectie Justitie en Veiligheid 2020/109 

   

IV Overig  

   

1.  Rondvraag en sluiting  
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Agendapunt I-2 

Registratienummer 2020/102 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Mededelingen 

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

  Niet van toepassing. 

 

Vergaderstuk: Geen 

  

Toelichting: De leden van het AB krijgen gelegenheid tot het doen van mededelingen. 

  

Juridische aspecten: Geen 

  

Financiën: Geen 

  

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☐ DB 

☒ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☐ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☐ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☒ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: Geen 

  

Communicatie: Geen 

  

 

Organisatie eenheid Indiener  Concerncontroller Directiesecretaris 

Directie R.K. Brons       N. Kaïm 

 dd. 6-2-2020  dd. 6-2-2020 
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Agendapunt I-3 

Registratienummer 2020/103 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Besluitenlijst 

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 de besluitenlijst AB d.d. 11 december 2019 vast te stellen. 

  

Vergaderstuk: 2020/103/A - AB besluitenlijst AB d.d. 11 december 2019 

  

Toelichting: - 

  

Juridische aspecten: - 

  

Financiën: - 

  

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☐ DB 

☐ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☒ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☐ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☒ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: geen 

  

Communicatie: geen 

  

 

Organisatie eenheid Indiener  Concerncontroller Directiesecretaris 

Directie R.K. Brons W.D. Veen N. Kaïm 

 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 
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Vergaderstuk 2020/103/A 

 

 

 

 
 

Besluitenlijst 
 
Overleg:  Algemeen bestuur 
Datum:  11 december 2019 
Vastgesteld op:   

 

Aanwezig     

Gemeente Dordrecht DHR A.W. Kolff burgemeester, voorzitter 

Gemeente Gorinchem MW R.W.J.  Melissant-Briene burgemeester, vicevoorzitter 

Gemeente Alblasserdam DHR J.G.A. Paans burgemeester 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam DHR D.A.  Heijkoop burgemeester 

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht DHR J. Heijkoop burgemeester 

Gemeente Hoeksche Waard DHR P. Boogaard locoburgemeester 

Gemeente Molenlanden DHR D.R. Van der Borg wnd. burgemeester 

Gemeente Sliedrecht DHR A.P.J. van Hemmen burgemeester 

Gemeente Zwijndrecht DHR W.H.J.M. Van der Loo burgemeester 

Arrondissementsparket Rotterdam MW L.C.  Dubbelman Openbaar Ministerie  

Politie Eenheid Rotterdam DHR H.  de Jong politie eenheid Rotterdam 

DG&J DHR K.J. van Hengel directeur DG&J 

Defensie Lt.Kol. J. Verwoerd Namens de RMC 

Veiligheidsregio ZHZ DHR R.K. Brons secretaris 

Veiligheidsregio ZHZ MW J. Boons directiesecretaris 

     

Afwezig     

Gemeente Hoeksche Waard DHR G. Veldhuijzen wnd. burgemeester 

Gemeente Papendrecht DHR A.J. Moerkerke burgemeester 

Gemeente Alblasserdam MW S. Van Heeren coördinerend gemeentesecretaris 

Waterschap Rivierenland DHR C. Verdaas dijkgraaf  

Waterschap Hollandse Delta DHR G. Doornbos dijkgraaf a.i. 

Defensie Kol. L.  De Lange regionaal militair commandant 

 

 
I  Opening 

 

Agendapunt I-1 
2019/2088 

Vaststellen agenda 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten: 
 de agenda d.d. 11 december 2019 vast te stellen. 

Besluit Conform 

 
 

Agendapunt I-2 
2019/2089 

Mededelingen 

Toelichting  Helaas zal de heer Veldhuijzen zijn rol als burgemeester Hoeksche Waard 
neerleggen. Dit is een droevig besluit voor hemzelf, zijn gezin en voor de 
gemeente. Binnenkort zal bekend worden wie hem tijdelijk opvolgt. 
Vandaag is de heer Boogaard als zijn vervanger aanwezig. 

 De heer Van der Borg is voor het laatst aanwezig bij het AB en hij wordt 

door de voorzitter bedankt voor al zijn inzet voor de VRZHZ. 

 De heer De Jong is tevens voor het laatst aanwezig, hij neemt 30 januari 
2020 afscheid van de Politie. 

 Ook mevrouw Boons neemt afscheid, zij gaat aan de slag bij gemeente 
Papendrecht. 

 De heer Kolff geeft aan dat zowel hij als de heer Post gesprekken hebben 
met onderzoekers die namens het Ministerie van BZK onderzoek doen 
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naar de ervaringen met de herindeling Vijfheerenlanden. 

 Mevrouw Melissant en de heren Van der Loo en Heijkoop vertellen over 
het bezoek van de Commissaris van de Koning, de heer Smit, aan 
rangeerterrein Kijfhoek op 4 december jl. Het was een goed werkbezoek 
waarbij ook de delegatie vanuit Prorail inclusief CEO en verbetermanager 
goed vertegenwoordigd was.  
De heer Van der Loo heeft 5 december met VRZHZ en OZHZ een bezoek 
gebracht aan de wethouder van Rotterdam over de ervaringen bij het 

sluiten van het rangeerterrein Waalhaven.  

 
 

Agendapunt I-3 
2019/2090 

Besluitenlijst 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten: 
 de besluitenlijst AB d.d. 10 oktober 2019 vast te stellen  

Besluit Conform 

 
 
 

 
 
II  Ter behandeling 
 

Agendapunt II-1 
2019/2091 

Tweede bestuursrapportage 2019 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
a) In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2019 met daarin een 

beleidsmatige en financiële prognose op het jaarresultaat; 
b) Kennis te nemen van de relatie tussen deze financiële prognose, het structurele 

frictievraagstuk Vijfheerenlanden en de hoogte van de huidige 
besparingsvoorstellen Vijfheerenlanden – fase 1; 

c) In te stemmen met het voorstel om tot 2024 te sturen op de zogenoemde ‘nullijn’; 
d) In te stemmen met het niet starten van fase 2 ten behoeve van het frictievraagstuk 

Vijfheerenlanden en de resterende opgave onderdeel te maken van de reguliere 
P&C-cyclus; 

e) In te stemmen met de voorgestelde nieuwe kredieten en aanpassingen van 
kredieten in het meerjarig investeringsplan zoals genoemd op pagina 24 t/m 26 
van de tweede bestuursrapportage. 

Toelichting De heer Van der Loo neemt als vervanger van de heer Veldhuijzen het woord 
Hij licht het voorstel toe en benoemt de opbouw van het de prognose. Hij 
haalt hierbij vier punten aan: 
 de VRZHZ zal tot 2024 de zogenaamde nullijn hanteren (en daarmee geen 

winst of verlies maken); 
 de VRZHZ lost eventuele tekorten zelf op; 
 met  het hanteren van de nullijn hanteert de VRZHZ een bestendige lijn 

naar de gemeenten; 
 de VRZHZ houdt het huidig zorgniveau op peil. 

 
Hiermee valt de dit jaar overblijvende 2 ton uit de transitievergoeding 

Vijfheerenlanden niet terug naar de gemeenten en zal fase 2 van het 
frictievraagstuk Vijfheerenlanden niet gestart worden. 
Met deze toelichting wordt het voorstel aangenomen. 

Besluit Conform 

 

Agendapunt II-2 
2019/1306 

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
1. De herziening van het Regionaal Risicoprofiel VRZHZ, inclusief de behandeling van 

de ingebrachte zienswijzen hierop, vast te stellen.                                      
2. Kennis te nemen van de ingediende wensen voor het beleidsplan en deze bij de 

totstandkoming van het nieuwe beleidsplan (2020) in samenhang met 
uitvoeringsmogelijkheden (capaciteit, middelen en expertise) te wegen. 

Toelichting De heer Heijkoop geeft een toelichting op het proces om te komen tot de 
vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel. De binnengekomen zienswijzen 
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hebben, behoudens enkele redactionele aanpassingen, niet geleid tot 

aanpassing van het profiel. Het punt van ondermijning is een aantal keer 
genoemd in de zienswijzen maar de VRZHZ is van mening dat dit voldoende 
wordt gedekt door de diverse incidenttypen in het Regionaal Risicoprofiel. De 
wensen die uit de zienswijzen zijn gekomen, worden verwerkt in het nieuw op 
te stellen beleidsplan VRZHZ.  
Vervolgens laat mevrouw Van Biene een filmpje zien over het Regionaal 
Risicoprofiel (te vinden op http://www.zhzveilig.nl/rrp). Om de vaststelling 

van het profiel te vieren, snijdt de heer Heijkoop tot slot een taart in stukken. 
 
De heer Paans stelt voor om een keer thematisch te kijken naar de risico’s op 

langere termijn, bijvoorbeeld 20 jaar. Grote vraagstukken worden steeds 
vaker op deze manier bezien. De VRZHZ neemt dit verzoek mee en komt er 
op terug.   

Besluit Conform 

 

Agendapunt II-3 
2019/2093 

Landelijke dossiers  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
Kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen op de landelijke dossiers 

Toelichting Mevrouw Melissant benoemt de rollen van de heer Kolff en haarzelf in de 
diverse landelijke gremia. Vervolgens geeft de heer Kramer als hoofd 
Incidentbestrijding een presentatie (zie bijlage) over de stand van zaken van 
de landelijke dossiers.  
 

Wnra 
Vooralsnog hebben veiligheidsregio’s onbeperkt uitstel van deelname aan de 
Wnra. In het Veiligheidsberaad is een voorstel behandeld voor het collectief 
regelen van arbeidsvoorwaarden en daarvoor aansluiten bij de Cao 
gemeenten. Op welke wijze dit het beste georganiseerd kan worden, wordt de 
komende maanden uitgewerkt. 
 

Deeltijdregeling 
In het Veiligheidsberaad is een voorstel behandeld dat uitgaat van 
taakdifferentiatie als mogelijke oplossing voor de kwestie van de 
deeltijdrichtlijn. Deze oplossing gaat uit van het wezenlijke verschil tussen 
vrijwilligers en beroeps, de verplichting om op te komen. Voorgesteld wordt 
om de vrijwilligers één specialisme toe te kennen en bij de beroeps (zowel 
vol- als deeltijd) alle specialismen en specialistische plustaken te beleggen.  

 
De VRZHZ heeft een marginale toets mogen doen samen met drie andere  
Veiligheidsregio’s op dit voorstel. Voor ZHZ is de impact van het voorstel fors 
(8 posten zouden overgaan naar een beroepsaanstelling). 
Omdat meer tijd nodig is om het voorstel goed te bespreken, zal op 22 juni 
een vervolggesprek plaatsvinden met de Minister. In de aankomende 

maanden wordt met vrijwilligers, vakbonden en de 25 veiligheidsregio’s de 
effecten van het voorstel uitgewerkt. Tegelijk met het uitlopen van dit pad, zal 
de Minister onderzoeken of wellicht een uitzondering mogelijk is voor het 
personeel, gelijk als die bij de Politie en Defensie is afgesproken.  
 
De heer Van der Loo vraagt naar de mogelijkheid om in plaats van het stelsel 
aan te passen de kosten voor de werkgeverslasten te betalen. De heer Kolff 

geeft aan dat deze optie ook besproken is in de denktank maar diverse 
kanttekeningen kende (o.a. de verwachting dat de reguliere werkgever niet 

blij zal zijn als zijn werknemer nog een aanstelling zou hebben). Bovendien 
lijkt het nu niet het moment om het stelsel daarop om te bouwen.  
 
De heer Van Hemmen vraagt aandacht voor het betrekken van onze 
vrijwilligers bij de vraagstukken, zowel in de worstelingen als in de praktische 

zaken als effect op de vergoedingen. De heer Kramer geeft aan dat we intern 
de OM-ers van een presentatie voorzien die zij in januari op alle posten zullen 
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houden. Daarna zal waar nodig met bijvoorbeeld basis-plus-posten verdiepend 

worden gesproken. 
Mevrouw Melissant doet een oproep aan de leden van het algemeen bestuur 
om eventuele signalen hierover door te geven aan haar of aan de organisatie. 
De heer Paans vraagt nog aandacht voor de mensen met zowel een beroeps- 
als een vrijwilligersaanstelling.  
 
De veiligheidsregio’s ontvangen binnenkort een brief van het 

Veiligheidsberaad over de bespreking van 9 december.  

Besluit Conform 

 

Agendapunt II-4 
2019/2094 

Benoeming algemeen directeur VRZHZ  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
in te stemmen met: 
 mevrouw C. Frentz per 1 maart 2020 aan te stellen als Algemeen Directeur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tevens secretaris 
van het bestuur, tevens commandant van de brandweer Zuid-Holland Zuid. 

Besluit Conform 

 
III  Ter kennisname en hamerstukken 
 

Agendapunt III-1 
2019/2095 

Begrotingsrichtlijnen 2021  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
In te stemmen met de voorliggende begrotingsrichtlijnen 2021. 

Besluit Conform 

 

Agendapunt III-2 
2019/2096 

Controleprotocol inclusief normenkader 2019  
Het algemeen bestuur wordt onder verwijzing naar artikel 27, lid 4 van de 
Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid d.d. 14 maart 2018, gevraagd: 
in te stemmen met: 
het controleprotocol incl. normenkader 2019 

Besluit Conform 

 
 

Agendapunt III-3 
2019/2097 

Concept verslag auditcommissie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
kennis te nemen van: 
 het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 15 november 2019. 

Besluit Conform 

 
 

Agendapunt III-4 
2019/2092 

Benoeming extern lid auditcommissie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
in te stemmen met: 
 De benoeming van mevrouw N. Guduk als extern lid van de auditcommissie VRZHZ 

per 1-1-2020. 

Besluit Conform 

 
IV  Overig 
 

Agendapunt IV-1 
 

Rondvraag en sluiting 
 

Toelichting  De heer Van Hemmen geeft een stand van zaken op de implementatie 
van de Wet verplichte GGZ. 

 De heer Van der Loo geeft aan dat de ambtelijke lobby over verhoging 
van de regionale Bdur nog niet tot het gewenste effect heeft geleid. De 
algemeen directeur wordt gevraagd om te bekijken op welke wijze 
deze lobby bestuurlijk versterkt kan worden.  

 De heer Van der Loo geeft aan dat de leden de bestuurlijke rapportage 
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samenvoeging meldkamers binnenkort zullen ontvangen. 

 De heer De Jong geeft aan dat de burgemeesters een brief ontvangen 
over de beperking van de inzet van de Politie bij onder andere 
evenementen. De heer Paans vraagt aandacht voor de onduidelijkheid 
over de deadline van 1 december en 15 december die hierover 
gecommuniceerd zijn. 
 

 
 
Bijlage 
Hand-out presentatie landelijke dossiers  
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II.1 Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

1 2020 104 oplegnotitie portefeuilleverdeling.pdf 

 

 

 

 

 
 

Agendapunt II-1 

Registratienummer 2020/104 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur 

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van de nieuwe portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur 

  

Vergaderstuk: 2020/104/A – Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur 

  

Toelichting: Vanwege het afscheid van de heer Veldhuijzen in december is binnen het 

dagelijks bestuur de portefeuille bedrijfsvoering/GHOR vrijgekomen. Omwille 

van de continuïteit is binnen het dagelijks bestuur de afspraak gemaakt dat de 

heer Van der Loo tijdelijk ook deze portefeuille vervult.  

Conform de gemeenschappelijke regeling besluit het dagelijks bestuur 

zelfstanding over de verdeling, het algemeen bestuur wordt bij deze hierover 

geïnformeerd.  

  

Juridische aspecten: Gemeenschappelijke regeling. 

  

Financiën: geen 

  

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☒ DB 

☒ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☐ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☐ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☒ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: geen 

  

Communicatie: Op intranet wordt de nieuwe portefeuilleverdeling gecommuniceerd.  

  

Organisatie eenheid Indiener  Concerncontroller Directiesecretaris 
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Directie R.K. Brons W.D. Veen N. Kaïm 

 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 

 



1 2020 104A Portefeuilleverdeling DB 2020 per 1 januari 2020.pdf 

Vergaderstuk 2020/104/A 

Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur VRZHZ 

Per 1-1-2020 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden waarbij de portefeuilles als volgt 

verdeeld zijn, tevens zijn er twee portefeuillehouders uit het AB aangewezen: 

 

DB Portefeuillehouder Portefeuille Vertegenwoordiging 

bestuurlijke 

adviescommissies 

Veiligheidsberaad (BAC)  

en VNG 

 

Dhr. Kolff 

Burgemeester  

Dordrecht 

 

VOORZITTER 

- Voorzitter 

- Bovenregionale 

samenwerking 

- Lid RvC Spinel  

 

̵ PFH Brandweer 

Veiligheidsberaad 

 

Mevr. Melissant  

Burgemeester 

Gorinchem 

 

 

- Vicevoorzitter 

- Brandweer en 

brandweerkamer  

- Voorzitter RvC 

Spinel 

- BAC Brandweer 

- Brandweerkamer VNG 

 

Dhr. H. Van der 

Loo 

Burgemeester 

Zwijndrecht 

̵ Meldkamer 

̵ Transportveiligheid 

̵ Industriële veiligheid 

̵ Waterveiligheid 

 

 

Tijdelijk  

- Bedrijfsvoering 

(PIJOFACH en P&C-

cyclus) 

- GHOR 

- Deelnemer/adviseur 

Auditcommissie 

- Bestuurlijk 

Afstemmingsoverleg 

Meldkamers 

- BAC 

Informatievoorziening 

 

Tijdelijk 

-    BAC GHOR 

 

Dhr. J.P. Lokker 

Waarnemend 

Burgemeester 

Hoeksche Waard 

  

AB Portefeuillehouder   

 

Dhr. Heijkoop 

Burgemeester 

Hendrik-Ido-

Ambacht 

̵ Bevolkingszorg 

̵ Risico- en 

Crisisbeheersing 

 

 

 

De heer Paans  

Burgemeester 

Alblasserdam 

̵ Internationale 

samenwerking 

 

De heren Heijkoop en Paans vullen hun portefeuille als lid van het algemeen  

bestuur in. Indien nodig sluiten zij aan bij het dagelijks bestuur.  
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Agendapunt II-2 

Registratienummer 2020/105 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Auditcommissie; samenstelling  

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

  

 Een nieuw bestuurlijk lid voor de auditcommissie aan te stellen. 

  

Vergaderstuk: geen 

  

Toelichting: De auditcommissie is met het afscheid van de heer Van der Borg qua 

bestuurlijke vertegenwoordiging niet meer compleet. Naast twee leden vanuit 

het algemeen bestuur heeft een extern lid zitting in de commissie. De 

benoeming van mevrouw N. Guduk heeft in het AB van december 2019 

plaatsgevonden. De portefeuillehouder bedrijfsvoering is deelnemer/adviseur. 

 

In de gemeenschappelijke regeling artikel 27 is opgenomen: 

5. Het algemeen bestuur VRZHZ stelt een auditcommissie aan van drie tot 

vier leden die tot taak heeft het bepaalde in dit artikel op de juiste uitvoering 

te toetsen en het dagelijks bestuur jaarlijks te adviseren over de financiële 

huishouding. 

 

6. De auditcommissie bestaat uit twee leden uit het algemeen bestuur en 

maximaal twee externe leden. De portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het 

dagelijks bestuur is geen lid van de auditcommissie maar sluit aan als 

deelnemer/adviseur. 

 

De heer Van Hemmen is nu de enige bestuurlijk afgevaardigde in de 

auditcommissie. Er dienen twee leden uit het algemeen bestuur zitting te 

hebben in de auditcommissie. De functie van ‘lid auditcommissie’ gaat niet 

automatisch over naar de opvolgend burgemeester. Gelet op de 

gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur de leden van de 

auditcommissie aan.  

Het voorstel is gezamenlijk te bespreken wie vanuit het algemeen bestuur 

zitting wil nemen in de bestuurlijke auditcommissie en hiertoe tot 

besluitvorming over te gaan.    
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Juridische aspecten: De Gemeenschappelijke regeling VRZHZ vormt de basis voor de 

auditcommissie. 

  

Financiën: Niet van toepassing. 

  

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☐ DB 

☒ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☐ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☐ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☒ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: Na formele aanwijzing van de leden van de auditcommissie vindt afstemming 

plaats ter voorbereiding op de eerstvolgende vergadering van de 

auditcommissie (19 maart 2020) en de rest van de jaaragenda. 

 

Tevens dient het Reglement auditcommissie te worden gewijzigd. Dit wordt 

voorbereid ter vaststelling door het algemeen bestuur in een volgende 

vergadering. 

  

Communicatie: Intern aan betrokken adviseurs. 

  

 

Organisatie eenheid Indiener  Concerncontroller Directiesecretaris 

Directie R.K. Brons W.D. Veen N. Kaïm 

 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 
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Agendapunt II-3 

Registratienummer 2020/106 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Voorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen 

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van en in te stemmen met: bijgevoegde memo voorbereiding 

van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen. 

  

Vergaderstuk: 2020/106/A - Memo: voorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de 

zorgketen 

  

Toelichting: Ter vergadering verzorgt de Directeur Publieke Gezondheid de heer Van Hengel  

een presentatie waarin de bredere context van geneeskundige hulpverlening 

wordt geschetst.  Zo komen de rol van de niet acute zorgector (waaronder 

verplegings-, verzorgings- en thuiszorg), nieuwe typen crises en andere 

ontwikkelingen in de zorg aan bod. 

 

In bijgevoegd memo is gefocust op de formele taak van het bestuur van de 

veiligheidsregio. Het memo heeft tot doel u ter informeren over de 

voorbereiding van de witte keten op geneeskundige hulpverlening. De wet 

veiligheidsregio’s beschrijft namelijk voor het bestuur van de veiligheidsregio 

de volgende bevoegdheid. 

 

“Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding 

daarop naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekort schiet, 

treedt het bestuur in overleg met een instelling of zorgaanbieder.”  

 

Daarmee heeft het bestuur deze bevoegdheid rondom het functioneren 

van de GGD Zuid-Holland Zuid en acute zorginstellingen. Dit in de 

context van de voorbereiding op en uitvoering van geneeskundige 

hulpverlening. In de regio Zuid-Holland Zuid gaat het naast de GGD 

om de regionale ambulancevoorziening, de huisartsenzorg (verdeeld in 

drie huisartsenposten), het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer 

ziekenhuis. 

 

In de bijgevoegde memo is de voorbereiding op de geneeskundige 

hulpverlening van deze instellingen verder beschreven. Het sluit af met 
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de algemene conclusie dat de instellingen goed voorbereid zijn, maar 

dat continue aandacht in het veranderende crisislandschap 

noodzakelijk is. 

  

Juridische aspecten: Het bestuur wordt geïnformeerd conform artikel 34 lid 1 van de wet 

veiligheidsregio’s.  

  

Financiën: Niet van toepassing 

  

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☐ DB 

☒ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☐ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☐ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☒ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: Dit overzicht wordt jaarlijks gegenereerd voor het bestuur.  

  

Communicatie: Niet van toepassing. 

  

 

Organisatie eenheid Indiener niveau 2 Concerncontroller Directiesecretaris 

VRC R.P. Bron W.D. Veen N. Kaïm 

 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 dd. 6-2-2020 
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Memo 
 
Aan:  Algemeen bestuur van de 

veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

Van:  Directeur Publieke Gezondheid 

      

Onderwerp:  Voorbereiding van de geneeskundige 

hulpverlening in de zorgketen 

Datum:  31 januari 2020 

      

Geacht algemeen bestuur, 

 

Als DPG heb ik de taak om u te informeren over de status van de voorbereiding van de 

geneeskundige hulpverlening. Dit zoals beschreven is in artikel 34 van de wet 

veiligheidsregio’s. In deze memo is daarom beschreven op welke manier de publieke 

gezondheidszorg (GGD) en de acute zorg zich voorbereiden op crises en wat de stand 

van zaken hierop is. Dit met als doel om u op de hoogte te stellen van de 

crisisvoorbereiding van deze zorginstellingen. 

 

De GHOR zit als netwerkpartij midden in een web van organisaties. Zo geeft het 

onderstaand plaatje een gesimplificeerd beeld van deze rol binnen het veiligheids-, 

openbaar bestuurs- en gezondheidszorgdomein. Hierin wordt de centrale en verbindende 

rol van de GHOR weergegeven binnen deze domeinen. 
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Leeswijzer  

In dit stuk wordt allereerst de crisisvoorbereiding van de GGD verder uitgewerkt. Hierna 

volgt een schets over de Acute Zorg. Er volgt daarop nog een kort overzicht van de 

ontwikkeling van het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Hierop volgen enkele feiten en 

cijfers. Het stuk eindigt met een korte terug- en vooruitblik. 

 

Crisisorganisatie GGDGHOR 

Na instemming van de besturen van de VR en DG&J, eind 2017, zijn de crisisorganisatie 

van de GHOR en GGD samengevoegd. De crisisorganisatie van de GGD kan daarom niet 

meer losgezien worden van de crisisorganisatie van de GHOR. Sinds deze samenvoeging 

wordt er gezamenlijk opgetrokken in het crisismanagementproces. Zo is er een 

gezamenlijke trainings- en oefenplanning en wordt er dan ook zeer regelmatig getraind 

en geoefend.  Hierbij blijft de GGD verantwoordelijk voor de taken die door de wet 

publieke gezondheid aan de GGD zijn toebedeeld.  

 

De samenwerking met de GGD is vastgelegd in een convenant. Dit convenant is op 6 

november 2019 vastgesteld. Het legt daarmee deze vernieuwde samenwerking met de 

GHOR vast. De details van deze samenwerking zijn te vinden in onderliggende 

documenten, zoals bijvoorbeeld mandaatregelingen of het beheersplan crisisorganisatie 

GGDGHOR ZHZ.  

 

In verschillende overleggen wordt de crisisvoorbereiding van de GGD (en daarmee ook 

de GHOR) besproken. Zo worden meerdere malen per jaar account-overleggen gevoerd 

tussen de GHOR en GGD. Daarnaast sluit de GHOR aan bij regionale expertisegroepen 

"GGD in opgeschaalde zorg", waar de GGD’en van Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland 

Zuid en Zeeland samenkomen onder organisatie van het ROAZ. Naast de account-

overleggen zijn er ook overleggen ingepland die tot doel hebben de crisisorganisatie te 

monitoren. Zo is er maandelijks een Opleiden, Trainen, Oefenen en Operationele 

Voorbereiding (OTO/OPV) overleg. 

De DPG als (functioneel) leidinggevende van beide organisaties zorgt verder in de 

praktijk van alle dag ook voor de verbinding tussen de GHOR en GGD. 

 

Al met al kan gezegd worden dat de contacten tussen de GHOR en GGD goed zijn. Er 

wordt op wekelijkse basis met elkaar opgetrokken. Wel blijven er nog leerpunten rondom 

de nieuw gevormde crisisorganisatie. Dit wordt in de bestaande crisisstructuur van de 

VRZHZ continue gemonitord en verbeterd. 

 

Acute zorg 

Binnen Zuid-Holland Zuid wordt er nauw contact onderhouden met acute 

zorginstellingen. Zo wordt met alle partijen samengewerkt om een optimale 

crisisvoorbereiding na te streven. Dit wordt gedaan door convenanten en account-

overleggen, waarbij de crisisvoorbereiding van instellingen en de aansluiting op het 

domein van publieke veiligheid wordt vastgesteld en besproken. Maar het wordt ook 

gedaan doormiddel van oefeningen. Een ongeluk met veel slachtoffers die behandeld 

worden door de ambulancedienst en daarna vervoerd worden naar het ziekenhuis. Of 
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juist een ketensamenwerkingsoefening ‘Hollandse Griep’, waarbij een pandemisch 

scenario werd geoefend.  

 

De crisisvoorbereiding van de zorg is de laatste jaren dan ook sterk verbeterd. De goede 

contacten, de samenwerking binnen het ROAZ en gezamenlijke oefeningen leiden ertoe 

dat de acute zorg goede aandacht heeft voor hun taken en verantwoordelijkheden in 

crisissituaties. Dit betekent echter niet dat dit de eindconclusie is. Het betekent juist dat 

de GHOR van hieruit weer verder kan bouwen. Er is immers sprake van een ontwikkeling 

waarin nieuwe crisistypen zich aandienen die langlopend - en in potentie maatschappij-

ontwrichtend kunnen - zijn. Dit blijkt ook uit het risicoprofiel van onze regio. Daarom is 

het belangrijk dat de acute zorg zich blijft doorontwikkelen om voorbereid te zijn op 

crisis, samen met de GHOR. 

 

Enkele feiten en cijfers rondom de crisisvoorbereiding van de acute zorg worden 

hieronder getoond. Dit na een korte toelichting op een belangrijke ontwikkeling in de 

acute zorg, namelijk het ROAZ. 

 

Ontwikkeling in de acute zorg - ROAZ 

Zorginstellingen in de acute zorg zijn individueel verantwoordelijk voor hun eigen 

zorgcontinuïteit. In ROAZ-verband staan ze echter samen voor de zorgcontinuïteit in de 

regio Zuid West Nederland. Dit samenwerkingsverband beslaat de gebieden van de 

veiligheidsregio’s Zeeland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het ROAZ werkt 

aan het verbeteren en borgen van de toegankelijkheid, kwaliteit en bereikbaarheid van 

de acute zorg. Dit doet zij zowel in reguliere situaties als onder bijzondere 

omstandigheden. Rampen en crises maken hier onderdeel van uit. Haar focus is in dit 

kader gericht op de interne ‘witte keten’ en in het bijzonder op het acute deel hiervan. 

Als DPG heb ik zitting in het ROAZ. Het ROAZ is vanuit het voorgaande een structuur die 

ons, waar nodig, in de voorbereiding op en ten tijde van crisis kan helpen om nog beter 

invulling te kunnen geven aan onze ketenregierol. Dit maakt dat de samenwerking 

tussen de GHOR en het  (ondersteuningsbureau van het) ROAZ een belangrijk 

aandachtspunt is voor de komende jaren. 

 

Overzicht feiten en cijfers 

 

Convenanten Datum ondertekening 

Beatrix en Albert Schweitzer Ziekenhuis (gezamenlijk) December 2016 

Huisartsenposten 1 oktober 2018 

Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid 26 oktober 2016 

Dienst Gezondheid en Jeugd 6 november 2019 

 

Crisisteam Oefening 

Crisisteam HAPs  Oefening van het crisisteam op 9 mei 2019 

 Hollandse Griep oefening in oktober 2019 

Albert Schweitzer  Maart: diverse scholingen voor de 
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ziekenhuis calamiteitencoördinatoren 

 Oefening SEH, grootschalige opvang 

(aansluitend op operationele ketenoefening, 

juni) 

 Juni: Training Communicatie 

 Sept: Oefening Communicatie 

 2-daagse oefening van CommandoTeam en 

team Communicatie (Hollandse Griep, oktober) 

 Samenwerkingsoefening HAP en SEH (oktober) 

 November: Table top oefening Commandoteam, 

Crisisbeleidsteam en Crisiscommunicatieteam 

Beatrix Ziekenhuis  2-daagse oefening CrisisBeleidsTeam RIVAS 

Zorggroep (Hollandse Griep, oktober) 

 CBRN-oefening 

Regionale Ambulance 

Voorziening 

 Crisisbeleidsteamtraining  

 Oktober: deelname aan oefening Hollandse 

Griep met een crisis beleidsteam. 

 2 maal workshop opgeschaalde zorg 

 2 maal workshop op het gebied van terrorisme 

gevolgbestrijding. 

 2 maal grootschalige geneeskundige 

bijstandoefening. 

 1 maal een verplichte e-learning op het gebied 

van grootschalige geneeskundige bijstand voor 

alle RAV leden 

 

Tot slot 

Dit memo geeft u inzicht in de stand van zaken van zorginstellingen die wettelijk een rol 

hebben binnen de geneeskundige hulpverlening. Het laat zien dat er veel activiteiten zijn 

ontplooid om de acute zorg en publieke gezondheidszorg voor te bereiden op crises. Het 

is op dit moment dan ook niet noodzakelijk dat u als bestuur hier verder actie op 

onderneemt. Wel achten wij het van belang dat u kennis heeft van de stand van zaken 

op dit gebied. 

Ondanks dat blijft crisisbeheersing, en de voorbereiding daarop, steeds in beweging. Om 

die reden zult u jaarlijks, of bij eventuele bijzonderheden, op de hoogte worden 

gehouden.  

 

Dit stuk is overigens gericht op de formele taak van het bestuur van de veiligheidsregio. Het gaat 

bijvoorbeeld niet over de rol van de thuiszorg, nieuwe typen crises en andere ontwikkelingen in de 

zorg. In de presentatie, behorende bij dit stuk wordt hier verder op ingegaan.  
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Agendapunt III-1 

Registratienummer 2020/109 

 

Voorstel voor de 

vergadering van: Het algemeen bestuur 

  

Datum vergadering: 20 februari 2020 

  

Onderwerp: Onderzoeken Inspectie Justitie en Veiligheid 

  

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van: 

 De deelrapportages op kwaliteitszorg en operationele prestaties van de 

VRZHZ van de Inspectie Veiligheid en Justitie; 

 Het rapport van de Inspectie over De voorbereiding op hulpverlening na 

een terroristische aanslag 

  

Vergaderstuk: 2020/109/A - Beeld kwaliteitszorg VRZHZ – Inspectie Veiligheid en Justitie/Min 

J&V 

2020/109/B - Beeld Operationele prestatie VRZHZ - Inspectie Veiligheid en 

Justitie/Min J&V 

2020/109/C - Inspectierapport De voorbereiding op hulpverlening na een 

terroristische aanslag – thematisch onderzoek - Inspectie Veiligheid en 

Justitie/Min J&V 

 

Omwille van de omvang van de stukken worden deze niet meegestuurd. Zij 

zijn op te vragen bij het secretariaat bij mevrouw Renée Wagemans via 088-

0636 5307.  

Op https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties is het ‘Inspectierapport De 

voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag’ terug te vinden. 

  

Toelichting: Algemeen 

Recent zijn een drietal inspectierapporten aangeboden aan de Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid. Het betreft twee verschillende onderzoeken van de 

Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) die (mede) betrekking hebben op 

VRZHZ, inzake kwaliteitszorg en operationele prestaties. Het derde rapport is 

eind januari aangeboden en gaat in op de landelijke bevindingen aangaande 

voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag. Hieronder 

worden ze kort toegelicht. 

 

Onderzoek voorbereiding op hulpverlening na een terroristische 

aanslag 

De Inspectie heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat in de context van het feit 
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dat het dreigingsniveau in Nederland al geruime tijd ‘substantieel’ is, van 

veiligheidsregio’s mag  verwacht worden dat zij zich voorbereiden op de 

hulpverlening na een terroristische aanslag.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat alle veiligheidsregio’s zich 

voorbereiden, zij het op verschillende manieren en in verschillende tempo’s. In 

zekere zin heeft dit te maken met de vorm van verlengd lokaal bestuur die in 

Nederland geldt op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De 

burgemeesters van de gemeenten in een veiligheidsregio zijn hier 

verantwoordelijk voor. Dat veiligheidsregio’s zich verschillend voorbereiden is 

in dat opzicht te verklaren. 

 

De veiligheidsregio’s herkennen zich in de constatering wat betreft de regionale 

verschillen. Het huidige stelsel met 25 autonome veiligheidsregio’s die zelf 

risico’s duiden, het risicoprofiel van de veiligheidsregio bepalen en hier hun 

hulpverlening op inrichten – van oefenen tot uitrusting van de hulpverleners –

verklaart ook waarom de veiligheidsregio’s met daarin grote steden zich 

intensiever voorbereiden. De veiligheidsregio’s vinden het dan ook logisch en 

verklaarbaar dat de veiligheidsregio’s met de grootste risico’s serieus oefenen. 

Soms zijn regionale verschillen zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld: de brandweer 

werkt in de meeste veiligheidsregio’s samen met de politie, maar op Schiphol 

juist met de marechaussee. Door die regionale aanpak – inclusief gezamenlijk 

oefenen – kom je tot goede afspraken en een samenwerking die effectief is 

voor de specifieke veiligheidsregio. Wat meespeelt is dat het Rijk veel 

middelen – waaronder financiën – inzet op het voorkomen en bestrijden van 

terrorisme en minder op de bestrijding van de gevolgen ervan. Maatregelen 

moeten dus uit het budget van gemeenten gefinancierd worden. De 

veiligheidsregio’s vinden het niet onrealistisch dat er middelen vanuit het 

ministerie beschikbaar komen hiervoor, omdat TGB (terrorisme 

gevolgbestrijding) voorheen een taak was van de NCTV. Daarnaast heeft Het 

Rijk een rol bij de aanpak van diverse bovenregionale crises, gericht op 

faciliteren en sturing geven. De veiligheidsregio’s vinden het logisch dat die rol 

ook voor een terreur-crisis wordt benoemd en uitgewerkt, want die is er nu 

nog niet. 

 

Binnen VRZHZ vindt al geruime tijd afstemming plaats met partners over de 

voorbereiding op een terroristische aanslag. Daarbij wordt ook in de praktijk 

geoefend, zoals de realistische oefeningen in de zomer van 2017 waar een 

aantal van u bij aanwezig was. Sindsdien blijft de preparatie actief onderdeel 

van het werk van VRZHZ evenals afstemming met partners, in het bijzonder de 

politie en de RAV. Dit betreft zowel de voorzieningen die aan hulpverleners 

worden verstrekt, als de vakbekwaamheid van betrokken professionals. 

Voor 2020 is afgesproken dat er wederom een zestal oefenmomenten zullen 

komen, waar in een bestaand object door Politie, Brandweer en RAV realistisch 

gezamenlijk wordt geoefend. Dit met het doel om elkaars processen nog beter 

op elkaar af te stemmen.  

Eind 2019 zijn er workshops georganiseerd waarbij (gemeentelijke) 

communicatieadviseurs zijn voorbereidt op hun rol bij een grof geweld incident 
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of de dreiging hiervan. Dit jaar wordt in aansluiting hierop een vergelijkbare 

workshop georganiseerd voor de burgemeesters binnen VRZHZ. 

 

Deelrapportages Staat van de Rampenbestrijding - inleiding 

In 2020 brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) voor de vierde 

keer een periodiek beeld uit over de stand van zaken van de rampenbestrijding 

en crisisbeheersing in het land, voorheen de ‘Staat van de Rampenbestrijding’. 

Op basis van de bevindingen in 2016 heeft de Inspectie voor het periodieke  

beeld 2020 verdiepend onderzoek gedaan naar de onderwerpen ‘operationele 

prestaties’, ‘vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen’, ‘samenwerking’ en 

‘kwaliteitszorg’.  

Het deelonderzoek Operationele prestaties is uitgevoerd in alle 25 

veiligheidsregio’s; de andere drie onderwerpen zijn onderzocht in acht of 

negen veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is betrokken in het 

deelonderzoek ‘kwaliteitszorg’. 

Op basis van de 25 beelden stelt de Inspectie overkoepelende rapportages op 

van de vier deelonderzoeken. Deze rapportages vormen samen met de 25 

beelden van de veiligheidsregio’s de basis voor het opstellen van het 

Periodieke beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2020 en zullen als 

bijlagen bij het periodieke beeld worden gevoegd. 

 

Deelonderzoek Beeld operationele prestaties 

Het beeld Operationele Prestaties bevat de bevindingen van dit deelonderzoek 

en de beoordeling van de Inspectie van het operationeel presteren van de 

VRZHZ-crisisorganisatie tijdens de aanpak van rampen en crises in de jaren 

2016-2018. De Inspectie richtte zich voor het onderzoek op de vijf processen 

die bij de aanpak van rampen en crises van belang zijn. Dit zijn: 

1. melding en alarmering; 

2. leiding en coördinatie; 

3. informatiemanagement; 

4. crisiscommunicatie; 

5. overdracht naar de nafase. 

Op basis van de door de VRZHZ aangeleverde ‘zelfevaluatie’ van de 

operationele prestaties stelde de Inspectie een inhoudelijke beoordeling op van  

de prestaties op de vijf processen en verbond per proces hieraan een van de 

kwalificaties ‘Op orde’, ‘Voor verbetering vatbaar’ of ‘Risicovol’. VRZHZ ontving 

voor elk van de vijf processen de kwalificatie ‘op orde’. 

 

Deelonderzoek beeld kwaliteitszorg 

Het doel van het deelonderzoek kwaliteitszorg is inzicht krijgen in wat de stand 

van zaken is in de veiligheidsregio’s op het thema kwaliteitszorg. Daarnaast is 

het doel om de kwaliteitszorg van de onderzochte veiligheidsregio’s op 

onderdelen te duiden. De Inspectie kijkt in dit onderzoek in het kader van 

kwaliteitszorg specifiek naar het verantwoorden, leren en bijstellen van de 

primaire taakuitvoering in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij 

gaat het specifiek over de volgende drie processen: 

Gekeken wordt naar de volgende vragen: 
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1. Hoe verantwoordt de veiligheidsregio zich aan het algemeen bestuur over 

haar primaire taakuitvoering? 

2. Hoe evalueert de veiligheidsregio de drie kernprocessen, te weten 

risicobeheersing, voorbereiding en uitvoering? 

3. Gebruikt de veiligheidsregio de eigen evaluaties om de multidisciplinaire 

taakuitvoering te verbeteren? 

4. Gebruikt de veiligheidsregio andere relevante onderzoeken en inzichten om 

haar taakuitvoering te verbeteren? 

 

De beoordeling leidt tot een van de volgende kwalificaties: voorbeeld voor 

anderen; op orde; voor verbetering vatbaar; risicovol. 

De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de 

kwaliteitszorgaspecten verantwoorden, leren en bijstellen adequaat toepast. 

Wel ziet de Inspectie mogelijkheden voor de veiligheidsregio om op onderdelen 

het evaluatieproces te versterken.  

Voor de eerste drie vragen ontving de VRZHZ de kwalificatie ‘op orde’, alleen 

voor de vierde vraag was de beoordeling ‘voor verbetering vatbaar’. De 

onderbouwing hierbij is “De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio zicht 

probeert te krijgen op relevante externe rapporten door middel van het 

bijwonen van verschillende landelijke en regionale overleggen. De regio heeft 

het proces van het juist afhandelen van relevante externe evaluaties echter 

niet belegd en loopt  daarmee het risico dat er onvoldoende geleerd wordt van 

ervaringen van buiten de organisatie.” Op basis van deze opmerking wordt 

gewerkt aan het systematische integreren in de taakuitvoering van VRZHZ 

(zoals vakbekwaamheid) van inzichten en geleerde lessen uit evaluaties van 

incidenten buiten onze regio. 

 

Landelijke vergelijking 

De Inspectie publiceert niet alle beelden van de veiligheidsregio’s en een 

vergelijking van deze beelden is dan ook niet mogelijk. Wel maakt de Inspectie 

een landelijk algemeen beeld, waar de prestaties van VRZHZ mee vergeleken 

kunnen worden. Dit algemene beeld wordt voorjaar 2020 verwacht. Uit 

informatie uit het veld valt af te leiden dat bij het onderzoek Operationele 

Prestaties (dat in alle 25 Veiligheidsregio’s wordt uitgevoerd) circa 1/3 van de 

veiligheidsregio’s op alle vijf processen de kwalificatie  ‘op orde’ ontving, 

waaronder VRZHZ. De voorzichtige conclusie mag zijn dat als het gaat om 

crisisbeheersing, VRZHZ (wederom) tot de best presterende veiligheidsregio’s 

behoort. Immers, ook bij de eerdere Inspectie-onderzoeken in 2016 en 2013 

behoorde VRZHZ tot de best presterende veiligheidsregio’s. 

Ook voor het onderzoek Kwaliteitszorg geldt dat circa 1/3 van de 

veiligheidsregio’s op alle vier de deelvragen de kwalificatie ‘op orde’ of 

‘voorbeeld voor anderen’ ontving. Zoals aangegeven geldt dit niet voor VRZHZ. 

 

  

Juridische aspecten: Geen 

  

Financiën: Geen 
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Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld: 

 ☐ MT 

☐ AGV 

☐ DB 

☒ AB 

☐ Audit commissie 

☐ Anders, nl. ... 

☐ Niet van toepassing 

  

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad: 

 ☒ Ter kennisname 

☐ Ter advisering 

☐ Voor instemming 

☐ Niet van toepassing 

  

Vervolgstappen: Opvolgen van de opmerking van de Inspectie in het deelonderzoek 

Kwaliteitszorg wordt opgepakt in de afdeling VRC.  

  

Communicatie: Nog niet aan de orde. De publicatie van het periodiek beeld over de stand van 

zaken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land wordt 

afgewacht. 

  

 

Organisatie eenheid Indiener  Concerncontroller Directiesecretaris 

VRC R.P. Bron W.D. Veen N. Kaïm 

 dd. 7-2-2020 dd. 7-2-2020 dd. 7-2-2020 
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