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1. Doel agendering:

Beeldvorming  (ter 
informatie)
Oordeelsvorming  (ter 
bespreking)

X

Besluitvorming

2. Probleem- / vraagstelling:
De  Staat  van  de  Rampenbestrijding  2016  is  in  december  2016 
gepubliceerd.  De  Staat  geeft  inzicht  in  de  multidisciplinaire 
taakuitvoering door de veiligheidsregio’s en bestaat uit een regiobeeld 
en  een  samengesteld  landelijk  beeld.  Het  rapport  is  gebaseerd  op 
systematisch onderzoek op een aantal  thema’s in de periode 2013-
2015 en bevat aanbevelingen voor de komende jaren.

De  Inspectie  constateert  in  het  regiobeeld  dat  de  VRK  de 
samenwerking met netwerkpartners, de interregionale samenwerking, 
de kwaliteitszorg en het evalueren van incidenten op orde heeft. De 
samenhang  tussen  plannen,  samenwerking  met  gemeenten  en  het 
inzicht in de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen 
is voor verbetering vatbaar. De operationele prestaties zijn, waar het 
gaat om het toetsingskader, in de basis op orde. De meer kwalitatieve 
aspecten van de taakuitvoering zijn overwegend in de basis op orde en 
deel voor verbetering vatbaar.

De Staat 2016 is in de bijgaande notitie op volgende punten nader 
uitgewerkt:
1. het regiobeeld van Kennemerland
2. het regiobeeld in vergelijking met het landelijke beeld
3. verbeteraanpak van punten die voor verbetering vatbaar zijn 
4. ontwikkeling van ‘basis op orde’, naar ‘op niveau’.
5. de regiobeelden 2010, 2013 en 2016
6. de aanbevelingen van de Inspectie, aanpak en ambitieniveau VRK.

Bevindingen Veiligheidsteam 
Het Veiligheidsteam herkent zich in het regiobeeld en is tevreden met 
de resultaten. Het Veiligheidsteam plaatst wel een aantal nuanceringen 
bij het beeld:
1. de  inspectie  toetst  op  een  beperkt  aantal  onderdelen  en  geeft 

daarmee  slechts  een  beperkt  inzicht  in  de  kwaliteit  van  de 
taakuitvoering.  De  regio  heeft  meer  behoefte  aan  kwalitatieve 
indicatoren, waarbij oog is voor het doel en het behaalde resultaat, 
in  plaats  van  de  papieren  werkelijkheid.  Dit  impliceert  dat  het 
toetsingskader als toetsingsmethodiek niet geheel toereikend is.

2. De regio staat niet stil en heeft ook vanaf 2015 stappen voorwaarts 
gemaakt en zijn zichtbaar in de evaluatieverslagen van de recente 
systeemtesten, die echter buiten de onderzoeksperiode van dit 
regiobeeld vielen.
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3. Het  huidige  regiobeeld  stemt  tot  tevredenheid  mede  tegen  de 
achtergrond dat in de onderzoeksperiode 2013-2015 is bespaard op 
de uitgaven op het gebied van crisisbeheersing.

4. Gelet op het hoge risicoprofiel van de regio is het behalen van de 
score ‘de basis op orde’ een goed resultaat. Met wat extra 
inspanningen kan de veiligheidsregio de score ‘voor verbetering 
vatbaar’ door ontwikkelen naar ‘basis op orde’. Dit geldt ook voor 
een aantal aspecten waarbij de score kan verbeteren naar ‘op 
niveau’. Het VT is van mening dat het niveau van de VRK minimaal 
moet zijn ‘ basis op orde’.

3. Voorstel / te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Staat van de Rampenbestrijding 

2016  en de bevindingen van het Veiligheidsteam 
2. Als minimaal niveau voor de multidisciplinaire taakuitoefening 

van de VRK vast te stellen: ‘uiterlijk 2019 de basis op orde’ 

3.A Toelichting vervolgtraject
Het VT is van mening dat dit regiobeeld voldoende aanknopingspunten 
geeft  voor  de  verdere  ontwikkeling  van  de  rampenbestrijding  en 
crisisbeheersing in de komende periode. De punten uit het regiobeeld 
vormen de input  voor  de verdere  invulling van de ontwikkelrichting 
voor crisisbeheersing binnen de bestaande beleidskaders en worden 
verwerkt in een verbeteraanpak die tot  concrete resultaten dient te 
leiden in de periode 2017-2019. Het bestuur zal in het jaarverslag over 
de voortgang worden gerapporteerd

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vraagt geen reactie op de Staat 
van de Rampenbestrijding 2016. De Staat 2016 staat op de agenda 
van het voortgangsoverleg van de regio met het ministerie op 7 april 
2017. 

Het DB heeft het VT op 30 maart 2017 opdracht ge geven de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om het onder 2. genoemde 
niveau te bereiken. 

 

4. Bijlage(n): 
1. Notitie Staat van de Rampenbestrijding 2016
2. Regiobeeld Kennemerland
3. Landelijk beeld
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