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Bijlage: 

-Aanbiedingsvoorstel 

-Matrix 

Korte inhoud 
De visie in het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0 wordt landelijk -via 

besluitvorming in het Veiligheidsberaad- gedragen en bestaat uit vier elementen:  

1. De samenleving neemt haar verantwoordelijkheid. Er zijn immers grenzen 

aan de hulpverleningscapaciteit.  

2. De gemeenten en veiligheidsregio’s hebben bij wet een zorgtaak voor alle 

bewoners in hun verzorgingsgebied. Het feit dat het grootste deel van de 

slachtoffers zichzelf tijdens een crisis in veiligheid kan brengen, betekent dat 

de zorg zich vooral moet richten op de slachtoffers die de zorg het hardst 

nodig hebben.  

3. Bestuurlijke acceptatie van het gebruik van burgerhulp is cruciaal. Het is 

vanzelfsprekend dat inwoners hulp bieden zolang de hulpdiensten niet 

volledig zijn opgeschaald en de gemeente accepteert specialistisch 

hulpaanbod van burgers en/of bedrijven.  

4. De gemeente en hulpverleningsdiensten bereiden zich voor op ‘redelijkerwijs 

te verwachten’ crises. Het is niet realistisch te denken dat de overheid zich 

op alle denkbare (worst case) scenario’s kan voorbereiden. In een 

crisissituatie waarbij niet-voorbereide zorg geleverd moet worden, wordt 

deze ‘restzorg’ op basis van improvisatie ingericht.  

Prestatie-eisen 

In de genoemde visie zijn prestatie-eisen geformuleerd. Aan de meeste prestatie-

eisen kan worden voldaan in Gelderland-Zuid. 

In bijlage 2 is weergegeven wat de huidige situatie is in Gelderland-Zuid en wat 

dan eventueel nog georganiseerd of geregeld moet worden om aan deze eis te 

kunnen voldoen. Belangrijke opmerking hierbij is wel dat de prestatie -eisen 

worden gezien als een inspanningsverplichting en niet als een 

resultaatverplichting. 

Op vier prestatie-eisen 3,5, 18 en 20 wordt in het bijgevoegde voorstel nader 

ingegaan en aparte besluitvorming gevraagd. 

Beslispunten 

 

Directies Paraaf Datum 

1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde 2.0 

als kader voor Bevolkingszorg; 

2. Instemming met de prestatie-eisen, met uitzondering van de 

prestatie-eisen 3,5,18 en 20 (zie beslispunt 3 en 4); 

3. Instemming met de hierna geformuleerde adviezen met betrekking 

tot de prestatie-eisen 3,5 en 18  

4. Instemming met het invoeren van een woordvoerderspiket door 

VRGZ en de wijze van financiering in 2015 (prestatie-eis 20); 

5. Aan de algemeen directeur de opdracht geven voor 2016 e.v. jaren 

te zoeken naar een structurele dekking van de jaarlijkse kosten € 

25.000,-- 

6. De visie en prestaties nader uitwerken in het Regionaal Beleidsplan 

en de planvorming Bevolkingszorg. 
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