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1 Doel agendering1:

Beeldvorming Oordeelsvorming X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Bevolkingszorg Kennemerland coördineert de gemeentelijke taken op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing in onze veiligheidsregio. Het jaarlijkse budget hiervoor 
maakt integraal onderdeel uit van de programmabegroting van de VRK. Naast de reguliere 
(BBV) programmaverantwoording via de VRK levert Bevolkingszorg Kennemerland haar eigen 
jaarverslag op. Hierin wordt inhoudelijker ingegaan op het afgelopen jaar. 

De BCOV is via het Verbeterplan Bevolkingszorg (behandeld in de BCOV vergaderingen van 
10 juli 2017 en 5 april 2018) betrokken bij de doorontwikkeling van bevolkingszorg in onze 
regio. Daarnaast bieden wij een stand van zaken als het gaat om de (door)ontwikkeling van 
bevolkingszorg in 2018. 

We vinden het belangrijk dat we de gemeentelijke organisaties, maar ook onze keten- en 
netwerkpartners als de VRK, via het jaarverslag mee kunnen nemen in datgene wat 
Bevolkingszorg Kennemerland mét en namens hen aan activiteiten ontplooien en hoe dat is 
verlopen. Het jaarverslag is daar de samenvatting van.  

3 Achtergrondinformatie:
De gemeenten in Kennemerland treden sinds 2011 samen op bij een groot incident, ramp of 
crisis en ondersteunen zo de getroffen lokale gemeente(n). Deze samenwerking op het 
gebied van bevolkingszorg kreeg in 2014 gestalte als intergemeentelijke crisisorganisatie 
met de naam Bevolkingszorg Kennemerland. Om een adequate inzet van bevolkingszorg 
waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, 
maar niet vrijblijvende neventaak ingevuld door ambtenaren uit de gemeenten van de 
veiligheidsregio Kennemerland, omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied & IJmond en 
enkele werknemers van de Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder de adviseurs van 
Bureau Bevolkingszorg. 

Op 5 april 2018 heeft de BCOV, bij het behandelen van het geactualiseerde Deelplan 
Bevolkingszorg, kennis genomen van de Terug- en Vooruitblik 2017-2018. Dit jaar treft u 
alleen het jaarverslag over het afgelopen jaar, 2018. De reden hiervoor is dat wij in 2018 
hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg en de 
beleidsdocumenten van Bevolkingszorg Kennemerland. Eén van de opbrengsten is het 
aanpassen van de beleids- en verantwoordingstructuur. Dit jaar kijken we alleen terug naar 
het voorgaande jaar en is de vooruitblik op 2019 onderdeel geworden van de strategische 
agenda en het jaarlijkse uitvoeringsplan. 

Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) heeft het jaarverslag op 7 maart 
2019 vastgesteld. 
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4 Consequenties en risico’s:
n.v.t.

5 Voorstel te nemen besluit:
De BCOV wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van het Jaarverslag 2018 van Bevolkingszorg Kennemerland

6 Vervolgtraject:
n.v.t. 

7 Bijlage(n):
- Jaarverslag 2018 Bevolkingszorg Kennemerland (versie 6 maart 2019)

In de vergadering genomen besluit:
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