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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Conform de Wet veiligheidsregio’s stelt het bestuur ten minste eenmaal in de vier 
jaar een crisisplan vast. Het huidige crisisplan is vastgesteld in 2015 en is daarom 
geactualiseerd en dient als Crisisplan VRK 2019 opnieuw te worden vastgesteld.

3 Achtergrondinformatie:
In het crisisplan zijn de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en 
bevoegdheden van de veiligheidsregio (multidisciplinaire crisisorganisatie) en de 
gemeenten (bevolkingszorg) in het kader van de rampenbestrijding en de 
crisisbeheersing beschreven, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt met 
andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.

Vanwege het verstrijken van de wettelijke termijn is het Crisisplan 2015 
geactualiseerd en op een aantal punten bijgesteld. 
In paragraaf 7.3 van het Crisisplan 2019 zijn de wijzigingen weergegeven. De 
belangrijkste zijn:
- Actualisatie van de processen Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie conform 

het huidige deelplan. De processen van de hulpverleningsdiensten en de 
multidisciplinaire crisisteams zijn nog actueel;

- Actualisatie van de GRIP-procedure vanwege het vervallen van GRIP Rijk en 
flexibilisering GRIP 2;

- Aanpassen van de afspraken met vitale partners en het uitbreiden met de 
afspraken met andere partners zoals Defensie conform de bestaande 
convenanten.

4 Voorstel te nemen besluit:
- De BCOV voor te stellen het AB positief te adviseren over de vaststelling van 

het Crisisplan VRK 2019.

5 Vervolgtraject:
Na vaststelling zal het Crisisplan VRK 2019 worden verspreid naar de 
functionarissen van de crisisorganisatie en de crisispartners.

Daarnaast zijn er zijn ontwikkelingen die vragen om een nadere oriëntatie op de 
crisisbeheersing in het algemeen. Zoals de omgang met nieuwe crisis zoals 
maatschappelijke onrust, en afstemming met de buurregio’s vanwege de nieuwe 
meldkamer- en politie-gebieden. Deze oriëntatie kan op termijn een gehele 
vernieuwing van het crisisplan inhouden.
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6 Bijlage(n):
- Concept Crisisplan VRK 2019 

In de vergadering genomen besluit:
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