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1 Doel agendering:
Beeldvorming Oordeelsvorming X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Het Nederlands Rode Kruis (verder; Rode Kruis) is binnen Kennemerland al jaren een 
netwerkpartner in het netwerk van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In april 2013 is 
de BCOV een convenant aangegaan met het Rode Kruis. Dit convenant ging over een 
adviserende rol ten aanzien van opleiding, trainen en oefenen en planvorming en ten tijde 
van een calamiteit of crisis levert het Nederlands Rode Kruis faciliteiten, bijvoorbeeld 
veldbedden. In de jaren daarna zijn er -voor zover bekend en achterhaald- redenen geweest 
om het convenant te bevriezen. In het najaar van 2017 heeft de Coördinerend 
Gemeentesecretaris (CGS) hierover gesprekken gevoerd met het Rode Kruis, welke niet 
hebben geleid tot her-activering van een convenant. Eind 2019 zijn de gesprekken over 
hernieuwde samenwerking hervat. 

Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) is betrokken bij het vormgeven 
van de hernieuwde samenwerking en heeft op 2 december 2021 besloten1 om in te stemmen
met het aangaan van het convenant en de benodigde middelen te dekken binnen het 
beschikbare budget van het programma Bevolkingszorg (VRK, onderdeel 
‘waakvlamovereenkomsten’). De beoogde jaarlijkse bijdrage bedraagt € 31.064 (peildatum 
maart 2022). 

Het OGC heeft de CGS gemandateerd om dit convenant te organiseren, waarbij Bureau 
Bevolkingszorg dit inhoudelijk heeft uitgewerkt in samenwerking met Rode Kruis en o.a. de 
VRK jurist. Na instemming door de BCOV wordt het nieuwe convenant ter ondertekening 
aangeboden aan de voorzitter van de Veiligheidsregio en het hoofd Nationale Noodhulp van 
het Nederlandse Rode Kruis. Het nieuwe convenant gaat dan, met terugwerkende kracht, in 
op 1 januari 2022.

3 Achtergrondinformatie:
Recente inzetten van bevolkingszorg, zoals bij de repatriëring uit Afghanistan, de 
crisisopvang van vluchtelingen hebben uitgewezen dat het maken van formele afspraken met
het Rode Kruis van belang is voor de continuïteit van de (inter)gemeentelijke 
bevolkingszorgtaken. Dit geeft meer zekerheid en duidelijkheid dan de situatie waarbij 
sprake is van een vrijblijvende samenwerking. 

Het OGC heeft eind 2021 een besluit genomen. Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne, tekort aan capaciteit en organisatorische wisselingen is het afronden sterk 
vertraagd en is bestuurlijke vaststelling in VRK-verband vóór de zomer niet gehaald. 
Wel is met het Rode Kruis afgesproken om ondanks het ontbreken van een ondertekend 
convenant wél te handelen in de geest van het convenant als situaties zich aandeden.
Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne bood deze werkafspraak en het beoogde 
convenant direct zijn meerwaarde en is het Rode Kruis bij verschillende gemeenten ingezet 

1 Zie Jaarverslag Bevolkingszorg 2021 p15, BCOV 11 april 2022, ap4.2
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voor o.a. de (crisis)noodopvang. Recent is het Rode Kruis nog betrokken bij een 
vervoersvraagstuk tijdens de GRIP2 in Heemstede. 

De CGS is de wettelijk aangewezen functionaris om de bevolkingszorg te organiseren, waarbij
samenwerking met externe partners zoals het Rode Kruis ook toe behoort. Dit sluit aan bij 
het organisatorische uitgangspunt2 van bevolkingszorg dat ‘daar waar andere partijen 
(derden) beter geëquipeerd zijn voor een taak het de voorkeur heeft om de taak bij deze 
partij te beleggen’. 

De werkwijze binnen het convenant gaat over het, in de voorbereiding op calamiteiten, 
maken van afspraken met Bevolkingszorg Kennemerland. Om deze afspraken te kunnen 
toetsen en waarborgen wordt er samen geoefend en geëvalueerd. Elke veiligheidsregio heeft 
een vast aanspreekpunt: de Coördinator Noodhulp. Vrijwilligers en beroepskrachten van het 
Rode Kruis staan 24/7 klaar om hulp te verlenen bij grote en kleine noodsituaties. Het Rode 
Kruis biedt ondersteuning aan veiligheidsregio’s en gemeenten bij bevolkingszorgtaken zoals 
opvang en verzorging, crisiscommunicatie en verwanteninformatie. 

4 Consequenties en risico’s:
- De jaarlijkse vergoeding voor het convenant (€31.064 in 2022) wordt bekostigd door het 

budget in het programma Bevolkingszorg van de VRK Programmabegroting. 
- De totale bestedingsruimte binnen het programma Bevolkingszorg wordt gereduceerd 

met de jaarlijkse vergoeding die het Nederlandse Rode Kruis rekent voor het convenant. 
Dit reduceert de bestedingsruimte en flexibiliteit binnen het programmabudget en 
vermindert het budget voor opleiden, trainen en oefenen.

5 Voorstel te nemen besluit:
 Een nieuwe overeenkomst met het Nederlandse Rode Kruis aan te gaan onder de 

citeertitel ‘Overeenkomst bevolkingszorg VRK-Rode Kruis’; 
 De jaarlijkse bijdrage hiervoor te dekken uit het programma Bevolkingszorg van de 

VRK begroting; 
 De voorzitter veiligheidsregio te mandateren om het convenant namens de 

veiligheidsregio Kennemerland te ondertekenen. 

6 Vervolgtraject:
Het besluit wordt doorgeleid naar de BCOV van 31 oktober 2022. Na instemming door de 
BCOV wordt het nieuwe convenant ter ondertekening aangeboden aan de voorzitter van de 
Veiligheidsregio en het hoofd Nationale Noodhulp van het Nederlandse Rode Kruis. Het 
nieuwe convenant gaat dan, met terugwerkende kracht, in op 1 januari 2022.

7 Bijlage(n):
- Overeenkomst Bevolkingszorg VRK - Nederlands Rode Kruis

In de vergadering genomen besluit:

2 Bevolkingszorg op Orde 2.0 ‘de vrijblijvendheid voorbij’, 2014
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