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Korte inhoud: 



 
In het kader van de vaststelling van het regionaal crisisplan is op 13 april 2017 het volgende besloten 
over de samenstelling van het GBT en RBT 

1. Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) krijgt een kernbezetting: burgemeester(s), adviseur 
bevolkingszorg (gemeentesecretaris), operationeel leider en een strategisch communicatie-
adviseur. 

2. Het regionaal Beleidsteam (RBT) krijgt diezelfde kernbezetting aangevuld met de 
hoofdofficier van justitie.  

In de toelichting bij dit besluit werd onderstreept dat duidelijkheid over de samenstelling van het GBT 
en RBT bij opstart van een crisis essentieel is. Bestuurlijk werd daarom gekozen de samenstelling te 
beperken tot een kleiner aantal functionarissen. Het argument hiervoor is dat de operationeel leider in 
staat is het incident te duiden vanuit verschillende invalshoeken en een kleiner beleidsteam de 
effectiviteit van de vergadering ten goede zal komen.  
 
Uiteraard bestaat er te allen tijde voor de voorzitter van het beleidsteam de mogelijkheid om na 
overleg met betrokkenen de samenstelling van het beleidsteam te wijzigen afhankelijk van de aard 
van de crisis.   
 
De verwachting was dat het toen nog te wijzigen nieuwe artikel 2.1.5, lid 3 Besluit veiligheidsregio’s 
eerdergenoemde samenstelling mogelijk zou maken. 
 
Echter, nu blijkt dat het nieuwe artikel en de memorie van toelichting voor de samenstelling van het 
GBT bij opkomst  uitgaat van ten minste leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en 
de bevolkingszorg. 
De burgemeester kan na de opkomst van het GBT en ook later in het proces besluiten om de 
samenstelling van het GBT te verkleinen, indien hij meent dat de aanwezigheid van een lid niet 
langer nodig is voor de specifieke ramp of crisis. 
 
Om bij aanvang van een incident na alarmering voorspelbaarheid in optreden te hebben van de 
deelnemers is duidelijkheid over en eenduidigheid in de samenstelling van een GBT en RBT 
gewenst. Het dagelijks bestuur stelt daarom voor bij opkomst het GBT en het RBT op dezelfde wijze 
samen te stellen. 
Aldus wordt de samenstelling van het GBT en RBT als volgt: 

burgemeester(s)
1
, adviseurs bevolkingszorg, brandweer, GHOR en de politie en de operationeel 

leider en een communicatieadviseur. 

Conform artikel 39 lid 2 uit de Wet veiligheidsregio’s maakt de hoofdofficier van justitie deel uit van 
het RBT. 

Met deze nieuwe samenstelling wordt voldaan aan de wetgeving. 
 
 

Beslispunten 

 
Het besluit van 13 april 2017 met betrekking tot de samenstelling van het GBT en RBT als volgt te 
wijzigen; 
Onder voorzitterschap van de burgemeester

2
 bestaat de samenstelling tijdens de eerste vergadering 

van het GBT en RBT uit  leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de 
bevolkingszorg en de operationeel leider en een communicatieadviseur beleidsteam.  
Waarbij in het RBT de hoofdofficier van Justitie deel uitmaakt van de samenstelling. 
 

Bijlagen 

                                                           
1
 Bij GRIP 4 is de voorzitter van de veiligheidsregio  de voorzitter. 

2
 Bij GRIP 4 is de voorzitter van de veiligheidsregio  de voorzitter. 



 

 


