
Verslag 24-uursbijeenkomst 18-19 januari 

Locatie Oud Poelgeest in Oegstgeest

Onderdeel Bestuurlijke richting aan toekomstvisie VRK

De heer Van de Velden presenteert ontwikkelingen waar de VR Kennemerland sinds haar start in 

2008 mee is geconfronteerd (zie bijlage). Ook de beelden die stakeholders van de VRK hebben, 

worden gepresenteerd. De directie van de VRK constateert dat het zowel in het belang van de 

organisatie, als het belang van het bestuur is, dat een ambitie ten toon wordt gespreid, waarbij de 

bestuurlijke inzichten over de toekomst van de VRK de basis dienen te vormen. Daarbij wijst de heer 

Van de Velden op het feit dat de VRK op veel aspecten een basisformatie en een relatief hoog 

opleidingsniveau in huis heeft om te kunnen voldoen aan de eisen die er liggen op het gebied van 

crisisbeheersing. Op het moment dat zo’n crisis in de klassieke zin van het woord zich niet voordoet, 

is het gewenst om personeel te blijven boeien en motiveren met uitdagingen die passen bij het 

karakter van de organisatie. Dat is ook in het belang van gemeenten, die op die wijze de middelen die 

zij in de VRK steken maximaal kunnen laten renderen. 

Bij medewerkers in de organisatie leeft een sterke behoefte om zich nuttig te maken met het 

uitvoeren van publieke taken. De heer Schippers onderstreept dat dit zeker ook speelt bij de 

brandweer. Hij wijst daar op het feit dat noodzakelijkerwijs nieuwe officieren zijn aangetrokken om de 

piketten op niveau ingevuld te houden. Dit zijn hoog gekwalificeerde medewerkers, die nu een aantal 

klussen hebben te vervullen, maar die klussen kunnen wel ‘opdrogen’ in de nabije toekomst. Maar 

ook bij het repressief personeel bestaat de behoefte om (maatschappelijk) zinvol bezig te zijn.

De aanwezige bestuurders herkennen de problematiek. Voorkomen moet worden dat de legitimatie 

van de VRK verdwijnt doordat de productiviteit te laag wordt, vanwege het feit dat een klassieke 

‘uitruk naar aanleiding van crisis’ lang op zich laat wachten. De risico’s zijn dat de tijd dan gevuld 

wordt met ofwel wachten, dan wel te laag kwalitatief werk irt tot de kosten, dan wel veel te 

gedetailleerde voorstellen, plannen en protocollen. Het beeld komt daarbij voor ogen van het 

functioneren van het IFV in de verhouding tot het Veiligheidsberaad, en ook van de oude BB-

organisatie, 

De heer Weterings memoreert dat het bestuur er mede belang bij heeft om de legitimiteit van de 

veiligheidsregio te bewaken, omdat anders de schaal van de regio’s een discussiepunt wordt. Dat zou 

geen wenselijke richting van de discussie zijn. De heer Schippers merkt daarbij op dat intussen nauw 

wordt samengewerkt met de buurregio’s, met name in NoordWest 3 verband. Daarbij worden waar 

dat wenselijk is, bijvoorbeeld vanwege de samenwerking met de politie of de samenhang met het 

meldkamerdomein, al zoveel mogelijk zaken geüniformeerd. 

De heer Weterings herkent zich in het beeld dat kennelijk ook bij sommige stakeholders leeft, dat de 

VRK niet altijd weet te presenteren waar de organisatie goed in is. 

De heer Heiliegers vraagt ook nog eens goed te kijken of de corebusiness wel op alle fronten goed 

wordt opgepakt. Hij wijst op bijv. de noodzaak van grotere inzet op het thema ‘bescherming tegen 

water’ of de omgang met paniek onder de bevolking. De heer Schippers antwoordt dat deze 
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ontwikkelingen zeker in beschouwing worden genomen als het nieuwe risicoprofiel van 

Kennemerland wordt vastgesteld. Dit soort nieuwe ontwikkelingen kan leiden tot andere prioriteiten. 

De heer Weterings constateert dat breder landelijk de discussie loopt welke rol de veiligheidsregio 

krijgt in het sociaal domein. De VRK is goed in het ordenen van vraagstukken op de grens van 

gezondheid en veiligheid. Doordat GGD onderdeel is van de Veiligheidsregio zou juist gesteld kunnen 

worden dat de organisatie van de VRK hier extra goed voor is geëquipeerd. De inbedding van het 

Veiligheidshuis in de VRK heeft er onder andere toe geleid dat het gesprek met de gemeenteraad 

over de financiering eenvoudiger verloopt. Hij ziet daarbij een groot contrast met de wijze waarop 

het gesprek verloopt over de financiering van Veilig Thuis, dat in een aparte stichting is 

ondergebracht. 

De heer Holla herkent het geschetste beeld. Hij ziet een gevaar in een verlies van scherpte doordat 

‘echte’ rampen zich niet vaak voordoen. Oefenmoeheid is daar mede een gevolg van. Dat doet zich 

overigens ook bij de politie voor.

De heer Weterings concludeert dat het goed zou zijn als voor de installatie van de nieuwe raden er 

een document is geproduceerd waarin de VRK wordt gepresenteerd, met zijn geschiedenis, zijn 

taken, zijn focus en van daaruit ook zijn ambities voor de toekomst. Dat document moet voor de 

organisatie een soort ‘license to operate’ vormen voor de periode 2018-2022. Tegelijkertijd wordt 

hiermee hopelijk een betere introductie van de VRK bij nieuwe gemeenteraadsleden bewerkstelligd. 

Dat is ook nodig, omdat voor meer ruimte voor de VRK wel een goed imago van de organisatie 

noodzakelijk is. Dat imago zal ervan profiteren als duidelijk gemaakt kan worden dat de kwaliteit van 

de overheid verbeterd kan worden door bredere inzet van de medewerkers van de VRK. 

Inhoudelijk wordt gezien dat nieuwe richtingen van de VRK moeten aansluiten bij de kwaliteiten van 

de VRK, en tegelijkertijd ook bij de behoeften van gemeenten, dus bij concrete maatschappelijke 

ontwikkelingen en vragen. Het zal groot draagvlak ontmoeten als daaruit volgt dat de 

beschikbaarheid van de VRK waar al voor betaald wordt, wordt ingezet voor lokale prioriteiten en er 

dus concreet zaken voor gemeenten worden opgepakt. 

Daarbij tekent de heer Schippers aan dat medewerkers van de VRK zich eerst en vooral ‘hulpverlener’ 

voelen. Een voorbeeld dat de VRK goed ligt is daarom bijv. de organisatie van een gehandicaptendag. 

Een taak als handhaver in de openbare ruimte bijvoorbeeld past minder goed bij het karakter van de 

organisatie en de medewerkers. 

Het bestuur is van mening dat nieuwe activiteiten van de VRK logisch moeten aansluiten bij de 

corebusiness. Als mogelijke aanvullende werkzaamheden die passend en succesvol kunnen zijn, 

worden onder andere genoemd het vervullen van rollen rond veiligheid van evenementen, het 

functioneren als projectleider bij projecten op het gebied van veiligheid of het op andere manier 

leveren van denkkracht bij thema’s rond veiligheid, het vervullen van rollen in het sociaal domein 

(bijv. aanpak eenzaamheid ouderen, bieden van onderdak aan activiteiten in een wijk, activiteiten 

rond veilig wonen voor ouderen/verminderd zelfredzamen, mentor- of maatjestaken) en het leggen 

van verbindingen tussen gemeenten en het complexe zorg veld. 
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Ook worden genoemd het leveren van diensten op het gebied van vluchtelingenopvang en op het 

gebied van cyberveiligheid (gevaren van ‘internet of things’). In zijn algemeenheid wordt verder 

gedacht aan een grotere rol bij maatschappelijke verstoringen, anders dan een klassieke ramp.

Ook staat voor ogen dat er vormen van samenwerking met de gemeenten te vinden moeten zijn die 

voor individuele medewerkers van de VRK de noodzakelijke uitdaging mee kunnen brengen.

Geconcludeerd wordt dat voor een succesvolle ontwikkeling hiervan, het niet wenselijk is als alle tien 

gemeenten steeds gelijk op moeten trekken. Om de gedachten goed uit te werken is ruimte 

noodzakelijk om kansen te pakken en maatwerk te leveren, zonder dat dit gelijk leidt tot 

verrekeningen tussen gemeenten c.q. wijziging van verdeelsleutels. Gemeenten moeten zelf het 

voordeel zien, en de samenwerking zoeken omdat ze daartoe verleid worden, en niet omdat ze 

daartoe gedwongen zijn op basis van een meerderheidsbesluit. 

De heer Meijer ziet op dit moment in Zandvoort wel ruimte voor een pilot in het sociaal domein, hij 

neemt dit op met de directie. 

Hiermee ligt er een opdracht aan de directie om hetgeen nu is besproken nader uit te werken en te 

laten landen in een ambitiedocument dat in 2017 kan worden vastgesteld. Aan de directie samen met 

de CGS wordt daarnaast gevraagd ook met de andere gemeentesecretarissen te kijken hoe 

gemeenten gebruik kunnen maken van de capaciteiten en denkkracht binnen de VRK, zodat het 

menselijk kapitaal dat de regio in huis heeft optimaal wordt benut. 

De directie wordt gevraagd om ook aandacht te besteden aan de employability van de medewerkers 

van de VRK, en te bezien met welke aanpalende organisaties bijvoorbeeld uitwisseling mogelijk is. 

Onderdeel Terrorismegevolgbestrijding

Aan de orde zijn onder andere gekomen de rol van het OM, de burgemeester, NCTV (t.a.v. 

burgerluchtvaart), de minister van V&J.  

Geconstateerd wordt dat er bij dreiging van terrorisme of bij een feitelijke aanslag met een 

vervolgdreiging veel dilemma’s liggen. De kans op te veel of te weinig doen is daarbij altijd aanwezig. 

Een belangrijke leidraad is vooral het eigen gevoel van de bestuurder dat met de informatie die op 

dat moment aanwezig is, gedaan wordt wat nodig was. 

Wat en hoe je communiceert speelt een belangrijke rol. Ook dat roept dilemma’s op: een 

burgemeester wil geen paniek zaaien, maar er wel voor zorgen dat burgers waar nodig 

voorzichtigheid betrachten in hun gedrag. In de communicatie speelt daarnaast mee dat er bij 

terrorismedreiging ook internationale aspecten zijn: de USA bijvoorbeeld informeert haar 

onderdanen, waar ook ter wereld, over terrorismedreiging, ongeacht wat de lokale bestuurder 

communiceert. 

Andere vraagstukken die passeren zijn:

 Wel/geen inzet van defensie in de publieke ruimte, en zo ja met welke voorbereiding en 

uitrusting

 Moment van afschaling

 Geheimhouding, en welke informatie kan de burgemeester met de eigen staf delen
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 Risico van verplaatsing van het doel van de aanslag bij strenge beveiliging van locatie A 

 Wie is verantwoordelijk voor schadeclaims (bij Schiphol: schadeclaims van mensen die door 

de maatregelen hun vlucht hebben gemist)

 Effect van beveiliging of optreden op wijde omgeving 

 Crowdmanagement (bijv. als het OV of vliegverkeer plotseling wordt stilgelegd) 

De dia ‘doelstellingen van de VRK’ en met name het onderdeel over het  handelen van hulpdiensten 

in het geval van gevolgdreiging roept vragen op. Het bestuur moet achteraf het optreden van de 

hulpdiensten kunnen verantwoorden. Als daar vooraf ‘regels’ voor op papier worden vastgelegd, dan 

wil het bestuur daar ook expliciet en vooraf bij betrokken zijn. De directie zal hierop nader 

terugkomen. 

Theo Weterings benadrukt verder dat je hulp van een collega burgemeester kan inschakelen die als 

technische voorzitter van het BT optreedt, zodat je zelf je handen vrij houdt voor je rol als 

burgemeester. 

Wensen voor volgende bijeenkomsten en/of Moto-activiteiten:

 Oefenen loco-burgemeester of onervaren burgemeester in een duo met ervaren 

burgemeester (coaching-gedachte).

 Nader ingaan op mogelijke communicatieboodschappen (mede in relatie tot het te 

verwachten gedrag van burgers)

 Uitdiepen onderwerp crowdmanagement

 Inzoomen op de ‘soft targets’ in de verschillende gemeenten

 Effecten op de regio van zware aanslag in buurregio, bijv. in Amsterdam

NB: aan dit verslag is een memo toegevoegd (pagina 7/8) met een toelichting op de vragen die 

tijdens dit bespreekpunt naar voren kwamen.

 

Onderdeel actualiteiten politie / Stand van zaken ZSM-afhandeling

Peter Holla presenteert de stand van zaken rond de afhandeling van strafzaken via de ZSM-procedure. 

Bij een evaluatie is gebleken dat de afdoening van deze zaken nog niet altijd de effectiviteit heeft die 

beoogd wordt. Bij een pilot om bij zaken rond jeugd en geweld in het gezin ook het Veiligheidshuis en 

Veilig Thuis te betrekken, bleek dit ertoe te leiden dat –op basis van betere informatie −tot een meer 

bevredigende afhandeling werd gekomen. Het betrekken van deze partijen op reguliere basis is op dit 

moment echter niet mogelijk vanwege de kosten. Daarnaast wordt de politie gehinderd door het feit 

dat er voor het betrekken van Veilig Thuis met veel gemeenten individueel afspraken gemaakt 

moeten worden. En ten slotte verhinderen afspraken over de bescherming van persoonsgegevens 

een goede uitwisseling van informatie.

De heer Weterings begrijpt de wens van de politie om met minder partijen afspraken te hoeven 

maken. Hij wijst er wel op dat de omvang van de politie-eenheid voor gemeenten te groot is. Het 

niveau van de veiligheidsregio’s is wat betreft het bestuur van Kennemerland leidend. 

Hij verzoekt de politie verder om bij de verdere behandeling van genoemde evaluatie ook de drie 

burgemeesters te betrekken die in drie regio’s lid zijn van de stuurgroepen Veiligheidshuis. Mevrouw 

Baltus geeft aan dat de voorgelegde problematiek ook in de Kennemerlandse stuurgroep aan de orde 

is. In een vervolgbijeenkomst zullen alle burgemeesters en portefeuillehouders Publieke Gezondheid 

gezamenlijk ook worden geïnformeerd. 
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De aanwezigen constateren dat de presentatie ook input geeft voor een mogelijke aanpassing van de 

gemeentelijke (integrale) veiligheidsplannen. 

De heer Weterings vraagt ten slotte om een breed geformuleerd ambtelijk advies (gemeente, OM, 

politie) over het omgaan met belemmeringen op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Actualiteiten bevolkingszorg

Jan Scholten geeft een korte toelichting op de meest recente stappen om te komen tot verbetering 

van de crisiscommunicatie. 

Een voorstel is om te komen tot twee pools, een voor communicatieadviseurs in het BT en een voor 

adviseurs in het OT. Dat betekent wel dat er meer piketmedewerkers nodig zijn, maar voor het BT 

houdt het in dat daar communicatieadviseurs aanwezig zullen zijn die zich in die positie ook senang 

voelen. De aanwezigen stemmen in met deze verandering. 

Verder is in de het team gesproken over de mogelijkheid voor burgemeesters om in het BT samen te 

werken met een vertrouwde communicatieadviseur uit de eigen gemeente. In het team wordt die 

behoefte begrepen, maar wordt het wel als noodzakelijk gezien dat die adviseurs dezelfde 

opleidingen volgen als de piketters crisiscommunicatie. De aanwezigen in de conferentie 

onderschrijven dit uitgangspunt. Wel zijn ze van mening dat het erg van de situatie afhankelijk is of 

het gewenst is de eigen adviseur te laten komen, in plaats van de adviseur die piket heeft. Het is 

beslist geen regel. De burgemeesters zijn van mening dat het ‘invliegen’ van de eigen adviseur in 

ieder geval niet plaats moet vinden tijdens oefeningen. Dan moeten juist minder doorgewinterde 

communicatieadviseurs te kans krijgen om ervaring op te doen. 

 

Linda Bouw geeft een toelichting over het onderzoekje dat bureau bevolkingszorg heeft gedaan naar 

het functioneren van het pool OOV’ers in het BT. In zijn algemeenheid kan geconstateerd worden dat 

de evaluatie niet leidt tot de noodzaak veranderingen aan te brengen in de taakbeschrijving van het 

team. Wel is de taakbeschrijving heel ruim: afhankelijk van de voorkeuren en ervaring van de 

bestuurder in het BT moet de OOV’er zijn focus bepalen. Dit maakt het voor de OOV’ers ook wenselijk 

dat er voldoende oefeningen zijn met de verschillende burgemeesters in de regio. 

 

Aan de orde komt de vraag of het wenselijk is dat burgemeesters een eigen OOV’er in het BT 

betrekken, in plaats van de medewerker die piket heeft. In tegenstelling tot de uitgesproken wens bij 

crisiscommunicatie blijkt deze wens bij de functie van adviseur OOV BT niet zo aanwezig. Er is 

aangegeven dat het soms vanuit de gemeenten wenselijk kan zijn om OOV expertise van andere 

gemeenten te betrekken bij incidenten waar nog geen spraken is van een GRIP situatie. Het 

convenant dat gemeenten hebben gesloten over onderlinge bijstand biedt voor gemeenten ook 

voldoende mogelijkheden om bij elkaar versterking te zoeken als dat nodig is, ook bij GRIP 0. 

 

Een relevante ontwikkeling is het feit dat de politie vaak zaken afhandelt in een SGBO. Dan is het wel 

belangrijk dat zowel burgemeester áls OOV’er op de hoogte is van zo’n ontwikkeling om klaar te staan 

mocht er toch een GRIP-situatie ontstaan. Op dit moment is de informatielijn divers geregeld binnen 

Kennemerland. In de ene gemeente wordt de burgemeester rechtstreeks benaderd, in een andere 

gemeente de OOV’er. Eerder is afgesproken dat de leider AC regulier de leider OT informeert.  Peter 

Holla neemt het op zich om de leiders AC te instrueren altijd de burgemeester en OOV’er te 

informeren als er een SGBO wordt opgericht.  

5



In zijn algemeenheid wordt verder geconstateerd dat de regiogemeenten redelijk naar ‘draagkracht’ 

bijdragen aan de invulling van de regionale bevolkingszorg. 

Stand van zaken RemBrand / betrokkenheid gemeenten bij brandveiligheid

De heer Schippers geeft een presentatie over het vervolg van het programma RemBrand. Hij is zelf 

landelijke programmamanager. Hij besteedt meer specifiek aandacht aan de wens om het 

dekkingsplan brandweer te vervangen door een systeem van gebiedsrisico’s. Verder gaat hij in op de 

noodzaak dat gemeenten een grotere rol verantwoordelijkheid nemen voor het thema 

brandveiligheid. De brandweer is hierin maar één van de spelers, de gemeenten hebben veel kaarten 

in handen om die brandveiligheid op een hoger niveau te brengen. 

Jos Wienen merkt op dat de verbinding mede kan worden verbeterd door bij de VRK 

brandweermedewerkers te leren hoe zij goed in contact kunnen staan met gesprekspartners bij de 

gemeenten. Frans Schippers constateert dat de kwaliteit van de verbinding nog niet altijd goed is. 

Frans Schippers merkt op dat veel medewerkers al lang bij de brandweer werken; het is niet altijd 

gemakkelijk hun beroepshouding nog te veranderen. 

Afgesproken wordt dat de gemeenten de factsheet focus Fysieke Veiligheid van de VNG betrekken bij 

het integrale veiligheidsplan. Het focusblad biedt ook een goede ingang om verschillende onderdelen 

van het gemeentelijke apparaat meer te betrekken bij het thema brandveiligheid. 

De heer Weterings ziet in uitvoeringsplannen, die gebruikt kunnen worden voor de concrete invulling 

van integrale veiligheidsplannen, een manier om ook de gemeenteraden meer te betrekken bij het 

thema brandveiligheid. De aanwezigen menen dat een regionaal format daarvoor niet gewenst is, de 

wijze van uitvoering is per gemeente anders. 

Er wordt vooruit gekeken naar de invoering van de Omgevingswet en de kansen die dat biedt voor 

vergroten van de brandveiligheid. Het bestuur is van mening dat veiligheidsregio en Omgevingsdienst 

aan gemeenten een samenhangend pakket moeten aanbieden. 

Veilige Publieke Taak

Op verzoek van de heer Heiliegers is dit onderwerp aan de agenda toegevoegd. 

De aanwezigen constateren dat het werk voor hulpverleners steeds moeilijker wordt. 

Niek Meijer maakt melding van zaken die al zijn opgepakt binnen het project Veilige Publieke Taak. 

Verder is hij van mening dat de houding van een burgemeester ook heel belangrijk is. Hijzelf volgt het 

nieuws over incidenten en neemt contact op met slachtoffers van geweld. Hij stimuleert dan ook dat 

er aangifte wordt gedaan. Hij vindt dat bestuurders zelf ook aangifte moeten doen bij geweld of 

dreiging ervan. Daarin heeft de bestuurder een voorbeeldfunctie. 

Marianne Heeremans is van mening dat bestuurders de morele taak hebben zich uit te spreken tegen 

geweld tegen mensen met een publieke taak. 

Gezamenlijk zijn de bestuurders van mening dat er aanleiding is een duidelijk signaal af te geven 

richting het kabinet c.q. richting de formateurs van een nieuw kabinet. Dat kan bijvoorbeeld via het 

Veiligheidsberaad en via de VNG. 

Frans Schippers vult aan dat optreden tegen geweld heel goed is. Intussen zijn er ook goede 

resultaten met het ‘afwenden’ van geweld. Met weerbaarheidscursussen worden binnen de 

brandweer goede resultaten behaald.
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Rondvraag

Marianne Heeremans meldt dat haar ter ore is gekomen dat de waterleidingbedrijven het afschaffen 

van brandkranen en het overgaan op een werkwijze met waterwagens een gevaarlijke ontwikkeling 

vinden. Frans Schippers meldt dat brandweer Kennemerland inmiddels ook bekend is met dat geluid. 

Hij zal de reactie van de brandweer breder laten verspreiden (per memo in BCOV van 13 febr 2017).
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BIJLAGE 1

Memo nav verslag 24-uursconferentie 18/19 januari, onderdeel Terrorismegevolgbestrijding. 

Voorbeelden van vraagstukken en geen “doelstellingen vanuit VRK” 

De titel van de dia “doelstellingen vanuit de VRK” wekte de indruk dat dit om vooraf vast te stellen 

doelen gaat. De titel van deze dia was echter niet goed gekozen. 

De verschillende punten op deze dia zijn letterlijk overgenomen uit de handreiking Terrorismegevolg-

bestrijding van de NCTV. In de betreffende handreiking zijn deze punten genoemd als voorbeelden 

van vraagstukken waar de crisisfunctionarissen en de bestuurders op het moment van een aanslag 

mee geconfronteerd worden. Op dat moment kunnen er verschillende dilemma’s spelen. Daarvan is 

er één het vraagstuk hoe om te gaan met de veiligheid van hulpverleners en het redden van 

mensenlevens als er sprake is van een vervolgdreiging. Over een dergelijk vraagstuk zal de 

crisisorganisatie op het moment van een incident, met de informatie die dan beschikbaar is, een 

afweging moeten maken. Het is dus geen doelstelling maar een vraagstuk.

Hoe staat het met risico-communicatie (om zelfredzaamheid te vergroten)?

Het NCTV heeft in samenwerking met partners op basis van de ‘Handreiking Terrorismegevolg-

bestrijding’ onder de titel “Wat moet ik doen bij een aanslag” een risicocommunicatie-aanpak 

opgesteld met handelingsperspectieven en boodschappen. Deze informatie staat op Crisis.nl en kan 

ook actief gebruikt worden voor risico- en crisiscommunicatie door de Veiligheidsregio Kennemer-

land, partners en gemeenten als daar aanleiding toe is. De website van de VRK wordt in 2017 herzien, 

ook op het gebied van risicocommunicatie.

Gemeenten kunnen zelf aanvullende initiatieven ontwikkelen voor risicocommunicatie op 

gemeentelijk niveau. De gemeenten kunnen er bijvoorbeeld actief aandacht besteden aan dit 

onderwerp in hun netwerken van wijk- en buurtbewoners, ondernemersverenigingen. Via 

gemeentewebsites kan verwezen worden naar Crisis.nl, zoals Gemeente Velsen dat reeds doet. 

Hoe worden burgemeesters voorbereid op communicatieboodschappen

Er zijn communicatieboodschappen op het gebied van terrorisme gereed. In overleg met onder 
andere OM, NCTV, KMar en Politie is het document ‘bouwsteen voor een eerste bericht van de 
burgemeester’ opgesteld. Dit stuk is in november 2016 verstuurd naar de gemeenten en is bekend bij  
de adviseurs communicatie. 

Invulling 24 uursconferentie november 2017

In 24 uursconferentie van november ligt de aandacht op de samenwerking met de Operationeel 
Leiders en de Leiders CoPI. Er wordt aandacht besteed aan elkaar leren kennen, verwachtingen over 
en weer delen, en aan afspraken in de regio over crisisbeheersing.
Voor casuïstiek wordt een voorstel uitgewerkt met aandacht voor:

• het belang van generieke voorbereiding

• scenario met de dreiging van een aanslag bij een evenement in een gemeente

• dilemma’s bespreken
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Opleiden Trainen Oefenen (loco-)burgemeesters (algemeen)

De wens om alle burgemeesters en loco-burgemeesters frequent in een BT-setting te laten oefenen is 

in de praktijk moeilijk uitvoerbaar, omdat dit een onevenredig grote oefenbelasting geeft voor de 

andere BT-leden en OT-leden. 

Het Veiligheidsbureau onderzoekt onder welke voorwaarden het mogelijk is om 10 oefeningen op 

jaarbasis te organiseren, zodat elke burgemeester 1x per jaar kan oefenen. Verder wil het VBK bij het 

opstellen van de MOTO-kalender 2018 zoveel als mogelijk vooraf met de burgemeesters afstemmen 

over data en oefenwensen, zodat er een goede match tussen vraag en aanbod tot stand komt.

Met het oog op de loco-burgemeesters zal de VRK na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de 

nieuwe loco’s een maatwerk introductie ‘basis van de crisisbeheersing’ aanbieden. Verder zal de 

nieuwe colleges nog gewezen worden op het nut van de dilemmatraining, met nieuwe scenario’s.
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BIJLAGE 2

Acties naar aanleiding van bestuursconferentie DB/AB VRK van 18/19 januari 2017

1. Opdracht aan de directie om te komen tot een ambitiedocument voor de VRK, dat in 2017 kan 

worden vastgesteld. Actie directie

2. Thema employability: Actie directie, is belegd in het strategisch personeelsbeleid 

3. Nadere toelichting op Commanders Intent bij TGB . zie agenda bcov 10 april

4. Wensen voor volgende bijeenkomsten en/of Moto-activiteiten:

 Oefenen loco-burgemeester of onervaren burgemeester in een duo met ervaren 

burgemeester (coaching-gedachte).

 Nader ingaan op mogelijke communicatieboodschappen (mede in relatie tot het te 

verwachten gedrag van burgers)

 Uitdiepen onderwerp crowdmanagement

 Inzoomen op de ‘soft targets’ in de verschillende gemeenten

 Effecten op de regio van zware aanslag in buurregio, bijv. in Amsterdam

Actie VBK (zie ook memo bij het verslag van 18/19 januari)

5. bij evaluatie ZSM betrekken van de drie burgemeesters die in de drie regio’s lid zijn van de 

stuurgroepen Veiligheidshuis. Actie Politie

6. Bij toekomstvisie Veiligheidshuis worden (gezamenlijk) alle burgemeesters en 

portefeuillehouders Publieke Gezondheid betrokken (actie Bert vd Velden ism regiegroep 

Veiligheidshuis). 

7. Breed geformuleerd ambtelijk advies (gemeente, OM, politie) over het omgaan met 

belemmeringen op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (actie 

OM/politie/gemeenten)

8. Instructie leiders AC om altijd de burgemeester en OOV’er te informeren als er een SGBO wordt 

opgericht. Actie Politie.  

9. Factsheet focus Fysieke Veiligheid van de VNG betrekken bij integrale veiligheidsplannen 

regiogemeenten. Actie VRK (brandweer/vbk/holdingstaf) en AOV’ers gemeenten

10.  Bestuurlijk signaal aan kabinet c.q. formateurs van een nieuw kabinet inzake Veilige Publieke 

Taak, bijv. via het Veiligheidsberaad en via de VNG.  Actie: Niek Meijer iom politie 
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