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Korte inhoud 

In de wet veiligheidsregio's (Wvr), die per 1 oktober 2010 is ingegaan, staat 

omschreven dat de instellingen
1
 zich moeten voorbereiden op hun taak in de 

geneeskundige zorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

 

De memorie van toelichting licht de rapportage aan het bestuur van de 

veiligheidsregio nader toe: "Het bestuur van de veiligheidsregio laat zich 

periodiek door de directeur GHOR op de hoogte stellen van de staat van 

voorbereiding van de instellingen. Zo nodig spreekt de directeur namens het 

bestuur van de veiligheidsregio een instelling erop aan wanneer de voorbereiding 

niet aan de maat is. Indien een instelling volgens het bestuur zich niet of 

onvoldoende voorbereidt op een ramp of crisis kan de voorzitter van de 

veiligheidsregio de desbetreffende instelling een aanwijzing geven".  

 

De DPG dient derhalve informatie bijeen te brengen over de mate van 

voorbereiding en uitvoering van de taak van de instellingen zoals bedoeld in de 

Wvr. Informatie die het bestuur van de veiligheidsregio inzicht hierin geeft wordt 

o.a. verkregen uit schriftelijke afspraken, jaarverslagen, prestatie-indicatoren, 

accountgesprekken e.d.. 

    

Op basis van de rapportage 2014 over de stand van zaken met  betrekking tot de 

voorbereiding van de diverse keten- en zorgpartners op rampen en crises kan 

geconcludeerd worden dat de zorgketen op de goede weg is om zich voor te 

bereiden op een grootschalige inzet.  

Beslispunten  Directies Paraaf Datum 

De rapportage  2014 mate van voorbereiding geneeskundige zorgketen op 

rampen en crises voor kennisgeving aannemen.  

VRGZ   

   

   

Gezien door portefeuillehouder 

  

                                                      
1 instellingen als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, zorgaanbieders als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg, ambulancevervoerders en gezondheidsdiensten in die regio, die een taak hebben binnen de geneeskundige 

hulpverlening 


