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1 Doel agendering

Beeldvorming
Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Het Veiligheidsberaad vraagt de besturen van Veiligheidsregio’s om een reactie op een 
advies inzake een beoogd Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. Na verwerking van het 
commentaar volgt definitieve vaststelling van een voorstel voor dit kwaliteitsniveau door het 
VB, waarna de regio’s de verantwoordelijkheid krijgen voor uiteindelijke vaststelling en 
verdere uitvoering. 

3 Achtergrondinformatie:
Het VB heeft een landelijke stuurgroep opdracht gegeven om te komen tot een 
landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg inclusief 
crisiscommunicatie, in de vorm van kaders, normen en beleid. Doel is uiteindelijke 
vaststelling, op voordracht van het Veiligheidsberaad, door de 25 besturen 
veiligheidsregio. 
Beoogd resultaat 

a. een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg , inclusief een afbakening 
tussen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing; 

b. landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg (inclusief 
crisiscommunicatie), die ten minste een verbetering inhouden ten opzichte 
van de huidige gemiddelde situatie bij de gemeenten; 

c. kaders en een implementatieadvies voor de certificering van opleidingen, 
examens en nascholing, gericht op het vakbekwaam worden en blijven van 
functionarissen; 

d. een eenduidige beschrijving van de regierol van de veiligheidsregio’s; onder 
andere de monitoring van het vastgestelde kwaliteitsniveau en op de 
ondersteuning van de inliggende gemeenten op de uitvoering; 

e. kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit; 
f. indicatie van de financiële consequenties bij implementatie in de 

veiligheidsregio’s; 
g. uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de wetswijziging. 

De implementatie van bovenstaande uitgangspunten (het ‘hoe’) valt niet binnen de 
scope van de opdracht, maar is na bestuurlijke vaststelling aan alle gemeenten 
samen met de veiligheidsregio. Het vastgestelde kwaliteitsniveau (het ‘wat’) wordt 
tevens meegenomen in het traject van de uitvoering van de Contourennota en 
doorontwikkeling van de WVr. 
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In te brengen reactie op de notitie
Voorgesteld wordt de volgende reactie mee te geven aan het Veiligheidsberaad: 

Met de analyse en het advies van de landelijke stuurgroep kan worden ingestemd, 
met dien verstande dat het bestuur zich daarmee niet zonder meer kan verbinden 
aan ̶ op dit moment ook niet in beeld zijnde ̶ financiële consequenties. Geconstateerd 
wordt dat Kennemerland op veel punten al voldoet aan de geformuleerde 
aandachtspunten. Tegelijktijd leeft ook in Kennemerland de ambitie om 
Bevolkingszorg op een goed niveau te brengen en te houden. Het is daarbij helpend 
in het gesprek binnen de gemeenten, in de regio en met buurregio’s als er afspraken 
bestaan over een landelijk basisniveau. 
Ook goede afstemming tussen de diverse kolommen binnen de regio, onder 
verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur is wenselijk. Binnen de regio zal bij 
de verdere uitwerking zeker nog het gesprek gevoerd worden over de precieze 
verdeling van taken en verantwoodelijkheden en tegelijk ook de mogelijkheid om 
synergie te halen uit samenwerking. Dat, zoals uit het advies ook spreekt, de 
monodisciplaire verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de gemeenten moet blijven 
liggen, wordt in Kennemerland onderstreept. 

4 Consequenties/risico’s:
In zijn algemeenheid voldoet Kennemerland in grote mate aan hetgeen geadviseerd wordt 
over beoogde kwaliteitsniveau, mede doordat ook de kolom Bevolkingszorg in Kennemerland 
wordt ondersteund met versterkingsmiddelen in de Bdur. 

5 Voorstel te nemen besluit:
- De VRK te verzoeken de aangegeven reactie op de adviesrichting van de projectgroep 

Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg geven aan het Veiligheidsberaad. 

6 Vervolgtraject:
OP 23 maart zal het VB een definitief voorstel formuleren, waarna iedere regio 
verzocht zal worden het kwaliteitsniveau vast te stellen, en er vervolgens uitvoering
aan te geven. In Kennemerland kan dit verbonden worden aan de verbeterde 
invullng van het bureau Bevolkingszorg en de verbinding van bevolkingszorg aan de
overige kolommen in de crisisbeheersing, waarover op 31 oktober in de BCOV is 
gesproken. 

7 Bijlage(n):
 Notitie adviesrichting van de projectgroep Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
 Aanbiedingsbrief VB

In de vergadering genomen besluit:
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