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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. 

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 en bieden we, sinds het ‘Verbeterplan 
Bevolkingszorg’ uit 2018, jaarlijks ter kennisname aan voor de BCOV.   

3 Achtergrondinformatie:
Naast de gemeentelijke inzet voor corona, bleef het van belang om de reguliere 
crisisorganisatie paraat te houden en dat is gelukt. Net zoals vele andere keten- en 
netwerkpartners heeft Bevolkingszorg zich met een continuïteitsplan voorbereid op grote 
percentages uitval als gevolg van de pandemie, maar is daar –gelukkig- geen sprake van 
geweest . De piketorganisatie heeft, deels in aangepaste vorm op crisiscommunicatie, 
gewoon doorgedraaid. Hierbij was het houden van binding en verbinding met de 
crisisfunctionarissen soms een uitdaging als gevolg van de coronamaatregelen en de grote 
druk op de organisatie van Bureau Bevolkingszorg en de betrokken adviseurs openbare orde 
en veiligheid. 

De voornaamste hoogtepunten uit 2020
 Langdurige inzet als gevolg van coronapandemie, een ongekende crisis. 
 Succesvolle inzet van crisiscommunicatie in een structuur met Rijk-regio-gemeenten. 
 Het OGC besluit tot het organiseren en inrichten van een regionaal Corona 

Communicatieteam (CCT), als onderdeel van de regionale crisisorganisatie 
 De oprichting van een Actiecentrum Bevolkingszorg, als opmaat naar een 

herstructurering van de backoffice-functie. 
 Intensievere samenwerking in Bevolkingszorg NW3 verband 

De voornaamste aandachtspunten uit 2020
 De inzet en organisatiestructuur tijdens langduriger crises (> ca 3 dagen).
 Opleiden, trainen en oefenen via digitale weg. 
 Stagneren van planvorming, beleidsontwikkelingen en bijdragen aan (multi) projecten 

en beheergroepen
 Nafase is een proces, geen doel op zich. 
 De informatiepositie van de OvD-Bz loopt achter op de ontwikkeling van de functie.

Het OGC heeft het Jaarverslag Bevolkingszorg 2020 op 4 maart 2021 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 2020 van Bevolkingszorg Kennemerland

6 Vervolgtraject:
n.v.t. 

7 Bijlage(n):
- Jaarverslag 2020 Bevolkingszorg Kennemerland (versie OGC 4 maart 2021)

In de vergadering genomen besluit:
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