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Voorgestelde beslissing
De stand van zaken bevolkingszorg bespreken naar aanleiding van de presentatie van de kwartiermaker
bevolkingszorg
Inleiding
In maart 2013 formuleert de kring van gemeentesecretarissen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek de
ambitie die zij heeft voor bevolkingszorg:
1. invoeren van het rapport Bruinooge 'Bevolkingszorg op orde' en gebruik maken van de landelijke
functiestandaards; De prestatie-eisen van Bruinooge zijn leidend.
2. er worden vier processen onderscheiden: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg, herstelzorg en
informatie/ondersteuning-processen.
3. samenwerken tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek in een preparatie-bureau en in de warme
crisisorganisatie.
4. vermindering van het aantal functionarissen in de crisisbeheersing door samenwerking waardoor
ervaring en kwaliteit toe kan nemen
5. organiseren binnen het voor de veiligheidsbesturen beschikbaar gestelde budget.
6. er komt een organisatie voor opleiden, trainen en oefenen voor bevolkingszorg.
7. bij de ontwikkeling van de bevolkingszorg wordt samengewerkt met de veiligheidsregio Utrecht.
De opdracht wordt verstrekt aan Ad Sanders, die vanaf 1 april 2013 kwartiermaker wordt voor
bevolkingszorg nieuwe stijl.
De stand van zaken in 2013 is dat er in Gooi en Vechtstreek een samenwerking op regioniveau is en dat
Flevoland gemeentelijk (of per cluster van gemeenten) is georganiseerd. Er is nog geen sprake van
samenwerking tussen de regio’s. Wel is er gestart door begin 2013 een coördinator bevolkingszorg aan te
stellen. Gemeenten zijn lokaal heel verschillend georganiseerd. Voor Flevoland is er geen structureel
budget.
Uitvoering
Op basis van deze opdracht is het gezamenlijke organisatieplan Bevolkingszorg met de ambtenaren
rampenbestrijding van de gemeenten opgesteld, en bestuurlijk vastgesteld in november 2013.
Bij een ramp of crisis in GRIP 2 of 3 wordt Bevolkingszorg gealarmeerd om acute bevolkingszorg te
organiseren (bijvoorbeeld opvang van burgers), crisiscommunicatie uit te voeren en informatieprocessen
vanuit de gemeenten uit te voeren. Het plan voorziet in een aantal functies die op piket worden uitgevoerd
(bijvoorbeeld adviseur crisiscommunicatie) en een aantal waarvoor pools van opgeleide medewerkers
worden gevormd (bijvoorbeeld informatie coördinator) Alle functies worden voor Gooi en Vechtstreek en
Flevoland gezamenlijk georganiseerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor functies die een zeer korte
opkomsttijd hebben, zoals Officier van Dienst Bevolkingszorg, en functies die echt per gemeente moeten
worden georganiseerd (zoals bode en catering). In het voorjaar 2014 is de werving van de nieuwe functies
afgerond en zijn de nieuwe medewerkers die opkomen tijdens een crisis opgeleid en getraind.
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In de periode tussen 1 juli 2014 en 1 oktober 2014 is in nauwe samenwerking met de ambtenaren
rampenbestrijding de overgang vormgegeven in de 15 gemeenten van de oude naar de nieuwe situatie.
Vanaf 1 oktober is bevolkingszorg interregionaal georganiseerd volgens de landelijke standaard.
De kwaliteit van bevolkingszorg ontwikkelt zich verder waarbij de lokale ambtenaren rampenbestrijding van
de gemeenten een belangrijke rol spelen, niet alleen voor hun eigen gemeente, maar ook voor het totaal
van de twee regio’s. Daarnaast draagt bevolkingszorg bij aan de multidisciplinaire voorbereiding van de
twee veiligheidsregio’s door deelname in expertisegroepen (bijvoorbeeld training van COPI, ROT, BT’s).
De stand van zaken is nu:
 het organisatieplan “Bevolkingszorg” is geïmplementeerd waarmee we aan de landelijke norm
voldoen;
 er is een gezamenlijke operationele crisisorganisatie bevolkingszorg. De werving en selectie van
piketfunctionarissen is gereed: alle functies zijn te alarmeren;
 de pools van functies op vrije instroom zijn operationeel;
 de opleidingen zijn achter de rug en er wordt nu deelgenomen aan trainingen;
 de alarmering van functionarissen is geregeld;
 de kwaliteit van de vier processen van Bevolkingszorg ontwikkelt zich door inzet van de
ambtenaren rampenbestrijding;
 er is een klein bureau Bevolkingszorg vormgegeven (3,04 fte), dat voor beide regio’s werkt;
 er is inzet vanuit de gemeenten in de multidisciplinaire expertisegroepen;
 er is één gezamenlijk informatiesysteem dat regionaal en lokaal 24/7 beschikbaar is;
 de financiën voor Flevoland zijn op regioniveau gebracht. De financiële administratie met Gooi en
Vechtstreek is samengevoegd.
Een deel van de opleidingen zijn in samenwerking met veiligheidsregio Utrecht ontwikkeld en gegeven. Ook
op gebied van de crisisfuncties wordt met Utrecht samengewerkt.
Daarmee is het door het bestuur vastgestelde plan uitgevoerd en de door de Kring van
gemeentesecretarissen geformuleerde ambitie gerealiseerd.
2015 e.v.
De nieuwe organisatie is nog jong en niet ervaren. Daarom moet er verder ontwikkeld worden, getraind
worden en ervaring opgedaan. Voor het komend jaar staat op de agenda:
 Stabiliseren van de crisisorganisatie: de laatste werving en vullen van pools
 Invulling van de functie van directeur bevolkingszorg voor beide regio’s
 Opbouwen van samenwerking van Bevolkingszorg tussen Flevoland en Gooi en Vechtreek met de
kolom bevolkingszorg in de Veiligheidsregio Utrecht
 Verbeteren van een monodisciplinair trainen en oefenprogramma
 Sterker maken van de vakgroepen voor Acute bevolkingszorg, crisiscommunicatie en
informatie/ondersteuning/herstelzorg
 Financiën structureel op orde maken: Gooi en Vechtstreek heeft een structureel budget; Flevoland
ontwikkelt dit nu.
 Continue deelnemen aan (multi)expertisegroepen
In de afgelopen twee jaar is een grote verandering vormgegeven in bevolkingszorg, waardoor de regio’s
voorop lopen in Nederland. Hiervoor is de steun van alle ambtenaren rampenbestrijding,
veiligheidsdirecties, kring van gemeentesecretarissen en Algemeen Bestuur voortdurend aanwezig
geweest.
Ad Sanders
Kwartiermaker Bevolkingszorg
2 februari 2015
Naar colleges en/of gemeenteraden: nee/ ja (zo ja: ter informatie, ter vaststelling of ter instemming)
Paraaf voorzitter:
Paraaf secretaris:
Beslissing: Conform / zie bijlage
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