
 

 

 

 

 
Agendapunt 3 

Onderwerp Staat van de rampenbestrijding 2016 en ambities veiligheidsregio 

Datum 9 februari 2017 

Aan Algemeen Bestuur 

Van Dagelijks bestuur 

Telefoon  

E-mailadres  

  

 

 

 

  Voorstel 

Beslispunten 

 
1. Kennis nemen van de Staat van de rampenbestrijding 2016 Gelderland-Zuid; 
2. Vaststellen van de ambities van de  veiligheidsregio, zie bijlage 1, die leiden tot verbetering 

van de prestaties. 
 
 

Inleiding 

 
In de staat van de rampenbestrijding 2016, opgesteld door de Inspectie Veiligheid en Justitie, worden 
de veiligheidsregio’s gescoord op een zestiental onderwerpen. Scores variëren van ‘onvoldoende’, 
‘voor verbetering vatbaar’, tot ‘basis op orde’ en ‘op niveau’ (bovengemiddeld). Doel van deze staat is 
het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding in Nederland. De staat is gebaseerd 
op een feitenoverzicht dat de Inspectie heeft opgesteld op basis van documenten, evaluaties van 
oefeningen, incidenten en evenementen en interviews in de veiligheidsregio.  
 
Ook in 2010 en 2013 is een dergelijk overzicht verschenen dat vooral gericht was op kwantitatieve 
normen; een weergave  in hoeverre veiligheidsregio ‘s aan de eisen die in de wet zijn gesteld, 
voldoen. In deze staat (2016) doet de inspectie een eerste aanzet tot een meer kwalitatieve 
beoordeling van de veiligheidsregio’s.  
In onderstaande volgt een korte toelichting op het beeld in Gelderland-Zuid en de ambities die wij 
daarbij voor onszelf formuleren. 
 
 

Beoogd effect 

 
Inzicht geven in de situatie binnen Gelderland-Zuid gebaseerd op het toetsingskader van de Inspectie 
Veiligheid en Justitie en de daarbij horende ambities van de veiligheidsregio.  
 
 

Relatie met bestaand beleid 

- 
 
 
 
 
 



 

Argumenten 

 
1’. Beeld Gelderland-Zuid 
 
In Gelderland-Zuid is het overgrote deel van de prestaties op orde. Daarmee scoren wij in het landelijk 
beeld bovenaan in de middenmoot. 
Meer specifiek: 
 - één  onderwerp is op niveau; 
 - bij  elf is de basis op orde; 
 - vier onderwerpen (waarvan twee over ongeveer hetzelfde onderwerp) zijn voor verbetering 
 vatbaar. 
 
 
2’. Toelichting beeld en ambities veiligheidsregio 
 
Op niveau 
Voor het evalueren van incidenten hebben wij een vaste systematiek en wordt opvolging gegeven aan 
geconstateerde leer- en verbeterpunten. Het multidisciplinair leeragentschap monitort dit. Dit niveau 
willen wij vasthouden! 
 
Basis op orde 
Het grootste gedeelte van de onderwerpen is op orde.  
 
De samenwerking met gemeenten, partners en andere veiligheidsregio’s is prima georganiseerd. De 
strategische planvorming binnen de veiligheidsregio is op elkaar afgestemd. Voor kwaliteitszorg is 
voldoende aandacht al is deze niet integraal georganiseerd en er is inzicht in de vakbekwaamheid van 
multidisciplinaire functionarissen. 
 

De kwaliteit van de taakuitvoering tijdens operationele inzetten is grotendeels in orde. Op de 
meldkamer is de calamiteiten coördinator van toegevoegde waarde en ook de alarmering van de eigen 
en externe functionarissen is prima georganiseerd. Er is sprake van een taakverdeling tussen de 
multidisciplinaire teams (COPI, ROT, BT) en deze teams adviseren en informeren elkaar. Ook met 
netwerkpartners wordt voldoende afgestemd al ligt de nadruk op informatie-uitwisseling (in plaats van 
op bijvoorbeeld advisering). 
 

Ondanks dat deze basis op orde is, zijn er bij deze onderwerpen ook nog verbeterpunten. In 
bijvoorbeeld de komende oefen- en informatiecyclus zullen deze onderwerpen worden meegenomen 
(voor een specifieker beeld zie bijlage). 
 
Voor verbetering vatbaar 
Een deel van de onderwerpen is voor verbetering vatbaar. Dit inzicht was al aanwezig voor de 
verschijning van deze staat. Als veiligheidsregio hebben we goed zicht op onze verbeterpunten door 
bijvoorbeeld evaluaties die we uitvoeren. Daarom werden èn worden er al stappen gezet om tot 
verbetering te komen. Bijvoorbeeld in planvorming en in de oefencyclus. 
 

 Internationale samenwerking 
De samenwerking met Duitsland beperkt zich tot operationele samenwerking tijdens oefeningen en 
incidenten. Een bestuurlijk convenant ontbreekt. 
Op dit moment is een Concept Convenant gereed. De planning is dat dit convenant in april in het 
Algemeen Bestuur wordt vastgesteld en daarna kan worden getekend  door de voorzitter van de 
veiligheidsregio. Daarmee wordt aan dit aandachtspunt voldaan. 
 

 Advisering aan het ROT door het team bevolkingszorg 
Tussen het team bevolkingszorg en het ROT is contact en wordt afgestemd.  Het team bevolkingszorg 
is daarbij meer gericht op het uitvoeren van de eigen taken en minder op de advisering van het ROT.  
Dit heeft mede als oorzaak dat bevolkingszorg pas later in het incident in beeld komt (ROT GRIP 2, 
team bevolkingszorg GRIP 3) en daarnaast een langere opkomsttijd heeft. Het team richt zich dan in 
eerste instantie op het eigen maken van het beeld en het uitvoeren van de bevolkingszorgtaken. 
Desalniettemin is dit een belangrijk aandachtspunt dat in de komende oefencyclus nadrukkelijk 



aandacht zal krijgen.  
 
Streven is om bij de volgende verschijning van de Staat van de Rampenbestrijding in 2019 voor dit 
onderwerp ook de basis op orde te hebben. 
Overigens is Geldeland-Zuid hierin niet uniek; 18 van de 25 veiligheidsregio’s vinden hierin een 
uitdaging. 
 

 Informatiemanagement 
Niet bij alle teams worden alle besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele 
totaalbeeld. 
Een positieve score op informatiemanagement is een uitdaging; gescoord wordt op vele aspecten en 
onderdelen. En daarnaast is informatiemanagement ook landelijk een punt van zorg. Van de 25 
andere veiligheidsregio’s scoort geen enkele veiligheidsregio ‘op niveau’, 11 veiligheidsregio’s hebben 
de ‘basis op orde’ en voor 14 veiligheidsregio’s is dit ‘voor verbetering vatbaar’. 
Dit neemt niet weg dat in informatiemanagement de komende jaren nadrukkelijk geïnvesteerd moet 
worden. Deze ambitie is ook opgenomen in het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, waarin 
informatiemanagement een belangrijke pijler is. Streven is om bij de volgende verschijning van de 
Staat van de Rampenbestrijding in 2019 voor informatiemanagement ook de basis op orde te hebben. 
Het komende jaar zal bijvoorbeeld aandacht uit gaan naar: 

- Migratie naar ‘LCMS-plot’ ter verbetering van visuele ondersteuning (en betere 
bovenregionale samenwerking); 

- Investeren in de netcentrische werkwijze van de secties ROT en Bevolkingszorg; 
- Thematisch werken en investeren in de relatie tussen leidinggevenden van de teams en hun 

informatiemanagers en informatiecoördinatoren.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat we als veiligheidsregio Gelderland-Zuid tevreden mogen zijn 
met onze prestaties, maar zeker niet achterover mogen gaan leunen. Investeringen in bevolkingszorg 
en informatiemanagement zijn noodzakelijk om bij de volgende versie van de staat van de 
rampenbestrijding alle onderwerpen op orde te hebben. 
 
 

Kanttekeningen 

- 
 
 

Financiën 

 Nee  

 Ja Bedrag:   

 
 

Wijze van dekking:  
 
 

Bestuurlijk / juridisch 

- 
 
 

Communicatie 

- 
 
 

Uitvoering 

 
Een deel van de activiteiten is reeds gestart omdat dit op de planning stond. Na instemming van het 
algemeen bestuur met de ambities, zal de inhoud van dit voorstel breed worden gedeeld en zullen de 
ambities binnen de diverse sectoren van de veiligheidsregio worden opgepakt. 

 

 

 


