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(rapportage) Ambitie Gelderland-Zuid 

    

1 Samenhang 
planvorming 

Basis op orde Samenhang en afstemming tussen strategische 
planvorming is aanwezig. Vindt geen periodieke 
toetsing plaats.  
Ambitie is om plannen na 2 jaar looptijd kort te 
evalueren en op actualiteit te toetsen. 

    

2 Samenwerking met 
netwerkpartners 

Basis op orde Samenwerking met crisispartners is op orde. 
Samenwerking wordt voortgezet en daar waar 
mogelijk geïntensiveerd. Zo worden crisispartners 
bijvoorbeeld nadrukkelijk betrokken bij visitatie van 
de veiligheidsregio in 2017. 

3 Samenwerking met 
gemeenten 

Basis op orde Samenwerking met gemeenten is op orde. 
Beperkte rapportage over voortgang regionaal 
beleidsplan. 
Met nieuwe beleidsplan wordt jaarlijks 
gerapporteerd over jaarthema en daarnaast 
overall na twee jaar looptijd. 

4 Interregionale 
samenwerking 

Basis op orde Samenwerking met omliggende veiligheidsregio’s 
is op orde. 
Samenwerking wordt voortgezet en daar waar 
mogelijk geïntensiveerd.  

5 Internationale 
samenwerking 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Samenwerking beperkt zich tot operationele 
samenwerking, bestuurlijk convenant ontbreekt. 
Convenant wordt in april vastgesteld in het 
Algemeen Bestuur waarmee ‘de basis op orde’ is. 

    

6 Operationele prestaties- 
Besluit veiligheidsregio’s 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

De veiligheidsregio presteert consistent met 
uitzondering van het informatiemanagement,  
dat laatste is voor verbetering vatbaar. 
De komende drie jaar zal geïnvesteerd worden in 
informatiemanagement om de basis op orde te 
krijgen. 

    

 Operationele 
prestaties- Kwaliteit 
taakuitvoering 

  

7 Alarmering andere 
functionarissen door 
meldkamer 

Basis op orde De veiligheidsregio voldoet aan de eisen uit het 
toetsingskader van de Inspectie. 
Ambitie is om dit niveau vast te houden. 

8 Taakuitvoering 
calamiteitencoördinator 
(CaCo) 

Basis op orde De CaCo voert de elementen van zijn 
taakomschrijving uit. 
Ambitie is om dit niveau vast te houden. 

9 Taakuitvoering teams: 
advisering aan het ROT 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Het COPI adviseert het ROT, het team 
bevolkingszorg lukt dit niet altijd. 
De komende jaren zal in de oefeningen voor en 
informatievoorziening naar functionarissen 
bevolkingszorg aandacht zijn voor de advisering 
aan het ROT zodat in de volgende verschijning 
van de staat van de rampenbestrijding ‘de basis 
op orde’ zal zijn. 
 
 



10 Taakuitvoering teams: 
Advisering aan het 
beleidsteam 

Basis op orde Het ROT communiceert vraagstukken of vraagt 
advies aan het BT. 

Ambitie is om dit niveau vast te houden en dit te 
blijven beoefenen. 

11 Taakuitvoering teams: 
afstemming met 
netwerkpartners 

Basis op orde De teams zorgen voor afstemming met andere 
betrokken partijen en liaisons sluiten aan bij de 
overleggen. 
Ambitie is om dit niveau vast te houden en dit te 
blijven beoefenen. 

12 Taakuitvoering teams: 
sturing en coördinatie 

Basis op orde De taakverdeling tussen de teams is helder. 
Ambitie is om dit niveau vast te houden en dit te 
blijven beoefenen. 

13 Informatiemanagement: 
besluitvorming 
gebaseerd op actueel 
beeld 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Niet bij alle teams worden besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het actuele totaalbeeld. 
De komende drie jaar zal geïnvesteerd worden in 
informatiemanagement om de basis op orde te 
krijgen. 

    

14 Kwaliteitszorg Basis op orde Er is aandacht voor kwaliteitszorg, maar de 
veiligheidsregio benadert dit niet integraal. 
De komende jaren zal onderzocht worden hoe 
kwaliteitszorg meer integraal opgepakt kan 
worden. 

15 Evalueren van 
incidenten 

Op niveau Voor het evalueren van incidenten wordt gebruik 
gemaakt van een vaste systematiek en wordt 
opvolging gegeven aan geconstateerde leer- en 
verbeterpunten.  
Ambitie is om dit niveau vast te houden. 

16 Inzicht vakbekwaamheid 
multi-functionarissen 

Basis op orde Veiligheidsregio beschikt over een visie op 
multidisciplinaire vakbekwaamheid en heeft door 
registratiesysteem inzicht in de multidisciplinaire 
vakbekwaamheid.  
Ambitie is om dit niveau ten minste vast te houden 
en daarnaast in het oefenen meer te gaan sturen 
op basis van managementinformatie uit de 
registraties. 

 


