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Adviesnota
Beslispunten
1. Vaststelling van het Regionaal Crisisplan VRGZ 2016-2019 met inachtneming van de
beslispunten 2 en 3;
2. De nieuwe samenstelling van het GBT treedt in werking op het moment dat het nieuwe artikel
2.1.5. lid 3 Besluit veiligheidsregio’s in werking treedt
3. De nieuwe samenstelling van het RBT treedt in werking per 1 mei 2017.
Inleiding
Op 7 juli 2011 is het Regionaal Crisisplan Gelderland-Zuid vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Een belangrijke richtlijn voor de invulling van het Regionaal Crisisplan Gelderland-Zuid is het
landelijk Referentiekader regionaal crisisplan. Deze richtlijn is in 2016 herzien in opdracht van het
dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Op
onderdelen gewijzigde wetgeving en gewijzigde inzichten waren de aanleiding voor de herziening
van dit Referentiekader.
Tevens heeft de minister in het kader van de komende wijziging van onderdelen van het Besluit
veiligheidsregio’s aangegeven te streven naar een aanpassing van het Besluit waar het gaat om de
samenstelling van het gemeentelijk beleidsteam (GBT). In het huidige artikel 2.1.5. staat dat het GBT
bestaat uit tenminste leidinggevenden van de brandweer, GHOR, de politie en de bevolkingszorg. In
de nieuwe redactie van het Besluit komt een nieuw lid waaruit blijkt dat de burgemeester van deze
samenstelling kan afwijken. Gezien de positieve reacties vanuit het “veld” is de verwachting dat het
Besluit conform wordt aangepast.
In artikel 39, lid 2, van de Wet veiligheidsregio’s staat dat de voorzitter van de veiligheidsregio een
regionaal beleidsteam bijeen roept. Deze bestaat uit burgemeesters die betrokken zijn of worden bij de
ramp en de hoofdofficier van justitie. De dijkgraaf van het waterschap wordt uitgenodigd deel uit te
maken van het beleidsteam. Uit de wijze van redactie van dit artikellid blijkt dat de deelname van de
dijkgraaf aan de eerste vergadering van het Regionaal Beleidsteam niet verplicht is.De door de Wet
veiligheidsregio’s vereiste periodieke herziening van een crisisplan, de herziening van het
Referentiekader, bestaande en nieuwe regelgeving en ervaringen met rampenoefeningen zijn
aanleidingen geweest om het bestaande Regionaal Crisisplan en de inrichting van de regionale
crisisorganisatie te evalueren. Binnen diverse gremia zijn dilemma’s besproken wat uiteindelijk heeft
geleid tot een gedachtewisseling binnen het Algemeen Bestuur op 15 december 2016.

Gezien deze gedachtewisseling en de regelgeving komen de conclusies op het volgende neer:
1. Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) krijgt een kernbezetting: burgemeester(s), adviseur
bevolkingszorg (gemeentesecretaris), operationeel leider en een strategisch communicatieadviseur.
2. Het regionaal Beleidsteam (RBT) krijgt diezelfde kernbezetting aangevuld met de hoofdofficier
van justitie. Binnen Gelderland-Zuid wordt onderstreept dat duidelijkheid over de
samenstelling van het GBT en RBT bij opstart van een crisis essentieel is. Bestuurlijk wordt
daarom gekozen de basissamenstelling te beperken tot een kleiner aantal functionarissen met
als argument dat de operationeel leider in staat is het incident te duiden vanuit verschillende
invalshoeken en dit de effectiviteit van de vergadering ten goede zal komen. Uiteraard bestaat
er te allen tijde voor de voorzitter de mogelijkheid om na overleg met betrokkenen de
samenstelling van het beleidsteam te wijzigen afhankelijk van de aard van het incident.
3. Standaard wordt niet gekozen voor het invoeren van een technisch voorzitter naast een
burgemeester;
4. De plaatsvervangend operationeel leider in het beleidsteam kijkt via een beeld- (en
geluids)verbinding mee met de vergadering van het ROT;
5. De aanwezigheid van een strategisch informatiecoördinator in het gemeentelijk beleidsteam is
niet nodig;
6. Vanuit de gezagsdriehoek kan gebruik worden gemaakt van het knoppenmodel van de
crisisorganisatie. Daarbij is van belang dat de operationeel leider goed wordt geïnformeerd.
Op basis van deze conclusies is het Regionaal Crisisplan aangepast. Daarnaast zijn wat tekstuele
aanpassingen gedaan o.b.v. input vanuit de diverse kolommen.
Beoogd effect
Een professionele, bevoegde en bekwame multidisciplinaire crisisorganisatie, welke in staat is zo snel
en effectief mogelijk te handelen.
Argumenten
Artikel 16 van de Wet Veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de Veiligheidsregio ten minste
eenmaal in de vier jaar een crisisplan vaststelt, waarin in ieder geval de organisatie, de
verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing worden beschreven.
In juli 2011 is het Regionaal Crisisplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De huidige update
heeft vertraging opgelopen, vanwege de landelijke aanpassing van het Referentiekader en daarnaast
de keuze voor een zorgvuldig proces waarin alle betrokken gremia zijn geraadpleegd.
De looptijd van het Regionaal Crisisplan loopt synchroon met de looptijd van het Regionaal
Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel (2016-2019). Hierdoor kan de volgende herziening van de
plannen gelijktijdig gebeuren.
Kanttekeningen
Het onderhavige voorstel gaat er van uit dat het nieuwe artikel 2.1.5., lid 3 zoals hiervoor beschreven,
wordt opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s. Voorts is de opvatting dat de operationeel leider in
staat is het incident te duiden vanuit verschillende invalshoeken (brandweer, GHOR en politie) en dit
de effectiviteit van de vergadering ten goede zal komen. Daarnaast is de samenstelling van het ROT
zodanig dat daarin alle betrokken partijen zo nodig deelnemen en het beleidsteam- via de
Operationeel leider- adviseren.

Financiën
Nee
Bedrag:
Ja

Wijze van dekking:
Medezeggenschap
Communicatie
Communicatie heeft deels al plaatsgevonden door de uitgebreide bespreking van de dilemma’s in de
diverse overleggremia van de Veiligheidsregio. Na vaststelling van het regionaal crisisplan zal de
uitkomst van de besluitvorming worden medegedeeld in de diverse kolommen.
Uitvoering
Na vaststelling van het Regionaal crisisplan zal het (digitaal) worden verzonden aan alle betrokkenen.
Operationele functionarissen ontvangen daarnaast een digitale versie van het Zakboek
Crisisbeheersing.

