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Managementsamenvatting 

2020, een jaar om niet snel te vergeten 
Dat 2020 een druk jaar zou worden, wisten we al. Maar wat we nog niet wisten, was dat de drukte niet vanuit de 

vele geplande evenementen en planvorming kwam, maar vanuit een virus dat tijdens het vaststellen van het 

Jaarverslag 2019 (op 12 maart 2020) in een stroomversnelling kwam. 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 financieel resultaat van 2020 

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2020 uitgekomen op € 47.502  positief, vooral vanwege de 

onderbesteding op opleiden, trainen en oefenen als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen. Ten opzichte 

van de oorspronkelijke werkbegroting van € 607.000 is er een verschil van € 5.402. Dit laat zich verklaren door 

een ‘bijstelling nominale ontwikkeling salarissen’, zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage van de VRK 

en betreft een verlaging van het salaris- en piketbudget.  

 

De jaarrekening 2020 ziet er als volgt uit:  

      Begroting Realisatie 

Salarissen (piketvergoedingen)   € 428.503  € 420.846   

Kosten opleiden en oefenen     € 54.958   € 38.464    

Bijkomende personeelslasten     € 6.525   € 3.064  

Inhuur derden (o.a. vervanging)   € 14.000  € 9.380   

Kapitaallasten     € 9.800   € 9.832       

Onderhoud     € 1.200  € 0 

Verzekering en belasting    € 1.100   € 1.012 

Energie en brandstof    € 1.550   € 1.421  

Automatisering en telecommunicatie   € 21.000   € 13.486  

Advies      € 15.550   € 14.823  

Overige kosten      € 47.412   € 41.769  

       € 601.598  € 554.096 
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Voorwoord 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, niet in de minste plaats voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in 

het algemeen en bevolkingszorg in het bijzonder. Dat behoeft geen uitgebreide toelichting. De vijf vaste 

werknemers van Bureau Bevolkingszorg hebben vanaf het begin bijgedragen aan de crisisbeheersing van het 

coronavirus. Bij de overgang naar de gemeentelijke programmaorganisatie covid-19, begin december, kon het 

reguliere werk weer worden opgepakt. Het paraat houden van de crisisorganisatie en de advisering van de 

coördinerend gemeentesecretaris, zijn enkele voorbeelden van zaken die gewoon door zijn blijven gaan. Het 

was soms op de tenen lopen, maar we zijn er in geslaagd om dit gedurende ruim negen maanden vol te 

houden. Ondanks de vervelende aanleiding, was de coronapandemie een leerschool voor de 

bevolkingszorgprocessen, inclusief crisiscommunicatie.  

 

Het (virtuele) Bureau Bevolkingszorg bestaat uit een vijftal vaste medewerkers en een naar rato bijdrage van de 

gemeentelijke adviseurs Openbare Orde en Veiligheid (AOV’ers). In de periode maart tot eind 2020 is alle 

aandacht besteed aan de werkzaamheden die voortkwamen uit de crisisbeheersing. De vaste medewerkers 

hebben volop meegedraaid in de kolom bevolkingszorg en het Corona Communicatie Team (CCT). De AOV’ers 

zijn vooral lokaal doende geweest en waren sinds begin maart verenigd in een wekelijks AOV-overleg. Een 

overleg dat noodzakelijk was, maar ook tot in 2021 zijn meerwaarde heeft bewezen voor de regionale 

afstemming en uitwisseling van actualiteiten rond corona.  

 

Het Jaarverslag 2020 gaat primair over de reguliere werkzaamheden van (Bureau) Bevolkingszorg 

Kennemerland. Het is een relatief uitgebreid document, maar dat is een bewuste keuze. Het is naast een 

verantwoording op de programmadoelen en budget, ook een inzicht in de ontwikkelingen en vordering binnen 

de kolom bevolkingszorg waartoe ook het domein crisiscommunicatie behoort. Het dient naast de bestuurlijke 

verantwoording, ook als naslagwerk.   

 

Als het lezen van dit jaarverslag aanleiding geeft tot een reactie, dan staan wij daar uiteraard altijd voor open: 

bevolkingszorg@vrk.nl  

 

Namens Bureau Bevolkingszorg,  

 

Bas Koppes 

Coördinator Bureau Bevolkingszorg 
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1 Bevolkingszorg Kennemerland 

Bij een crisis of ramp komen de brandweer, geneeskundige hulpdienst, politie en gemeente direct in actie om 

mensen en dieren te helpen en schade te voorkomen of te beperken. De gemeente is betrokken bij bijvoorbeeld 

publieksvoorlichting, het informeren van naasten en de opvang van getroffenen. Deze taken worden uitgevoerd 

onder de noemer ‘Bevolkingszorg’.  

Intergemeentelijke crisisorganisatie: de oranje kolom 

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. Deze crisisorganisatie wordt ook wel de ‘oranje kolom’ 

genoemd, naast rood (brandweer), blauw (politie) en wit (GHOR). 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. 

Bureau Bevolkingszorg 

Het bureau biedt ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding op rampen en crises. Bureau 

Bevolkingszorg is sinds september 2016 gehuisvest bij de Veiligheidsregio Kennemerland en verantwoordelijk 

voor onder andere beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van 

afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. Bureau Bevolkingszorg bestaat uit een 

aantal vaste adviseurs en, een naar rato bijdrage van, de adviseurs openbare orde en veiligheid die zich bij de 

gemeenten in onze veiligheidsregio bezighouden met crisisbeheersing.  

Missie en visie  

Samen met de Werkgroep Bevolkingszorg is gewerkt aan de doelstellingen, het maatschappelijk effect en de 

daaraan gekoppelde missie en visie van Bevolkingszorg Kennemerland en het Bureau Bevolkingszorg.   

 

 

Missie Bevolkingszorg Kennemerland 

 

Bevolkingszorg Kennemerland gaat uit van de zelfredzaamheid en veerkracht van de bevolking bij rampen 

en crises. We richten ons in eerste instantie op de niet- en verminderd zelfredzamen, maar verlenen actieve 

zorg aan iedereen die dat nodig heeft. We zorgen voor een efficiënt en effectief georganiseerde 

bevolkingszorg en zoeken daarbij de meest passende vorm van samenwerking. Dit kan gemeentelijk, 

regionaal, interregionaal of landelijk zijn. We zijn een professioneel georganiseerde crisisorganisatie en 

sluiten aan bij het organisatieniveau van onze crisispartners, zoals de Brandweer, Politie, GGD en de 

GHOR. 

 

 

Wij zijn Bevolkingszorg Kennemerland. Wij… 

 zijn de regionaal georganiseerde dienstverlener van gemeentelijke taken op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

 zijn gemeenteambtenaren met een nevenfunctie en zijn professioneel georganiseerd.  

 werken samen met netwerk- en ketenpartners voor, tijdens en na rampen en crises.  

 zorgen voor een op de samenleving aangesloten bevolkingszorg en doen dat op een realistische en 

eigentijdse wijze.  

 helpen de getroffen gemeente in de acute fase bij een ramp of crisis en dragen de 

verantwoordelijkheid voor de nafase over zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.  
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1.1 Overlegorganen Bevolkingszorg Kennemerland 
Bevolkingszorg Kennemerland heeft naast de organisatie van Bureau Bevolkingszorg nog de beschikking over 

een drietal gremia voor advies en besluitvorming. Dit zijn:  

- Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) 

- De Werkgroep Bevolkingszorg (WBz) 

- De Werkgroep Crisiscommunicatie (WCc) 

 

Daarnaast is er een werkgroep (BOOK3.0), bestaande uit AOV’ers crisisbeheersing samen met Bureau 

Bevolkingszorg. Dit is de bevolkingszorg ‘denktank’ die op strategische, tactisch en operationeel niveau de 

bevolkingszorg-processen benaderd. De werkgroep wilde in 2020 het herstructureren van de backoffice en de 

stafsectie bevolkingszorg doorvoeren, maar heeft door de coronacrisis de werkzaamheden moeten staken  

Overleg Gemeentesecretaris Crisisbeheersing  

Het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC) is in 2020 vier keer bijeengekomen voor de 

reguliere taken. Daarnaast is er onder de noemer OGC/OG (Overleg Gemeentesecretarissen) regelmatig 

overleg en afstemming geweest voor actualiteiten en ontwikkeling rond het coronavirus en de impact op de 

gemeentelijke organisaties. Deze overleggen werden wisselend georganiseerd door de Coördinator 

Bevolkingszorg (het OGC) en de Coördinator Gemeenten (het OG). Het OGC heeft afscheid genomen van de 

(waarnemend) gemeentesecretarissen Wilma Atsma (Bloemendaal) en Willem van den Berg en Wouter Stigter 

(beiden namens Zandvoort). In dit jaarverslag wordt ook teruggekeken op de genomen besluiten ten aanzien 

van de reguliere bevolkingszorgorganisatie en Bureau Bevolkingszorg.   

 

Het OGC heeft in 2020:  

- Het Jaarverslag Bevolkingszorg Kennemerland 2019 vastgesteld. 

- Het continuïteitsplan Bevolkingszorg Kennemerland vastgesteld, voor continuering bij 10-30-50% uitval 

van crisisfunctionarissen als gevolg van coronabesmetting, quarantaine, etc. 

- Besloten een Corona Communicatie Team (CCT) in te richten ter ondersteuning van de 

crisiscommunicatie tijdens de GRIP 4 opschaling rond COVID-19, inclusief het mandaat voor de CGS om 

in samenwerking met de directie VRK dekking te organiseren.  

o Het vaste communicatieteam voor Covid-19 in stand houden als ‘waakvlamteam’, los van het 

regionaal piket. Hierbij de opdracht vooral te richten op de spilfunctie Rijk-Regio-Gemeenten-

Partners, de advisering in het OT en RBT en de communicatie over regionale maatregelen 

(OOV, noodverordening).  

o Akkoord gegeven op het uitwerken van een regionaal communicatieplan Covid-19 om hier 

concreet invulling aan te geven. Een plan waarin ook de opdracht voor ‘het waakvlamteam’ 

helder wordt afgebakend. De CGS te mandateren om met de directie VRK financiële dekking te 

organiseren.  

o Besloten de reeds uitgekeerde piketvergoedingen niet terug te vorderen bij crisisfunctionarissen 

waarvan de functie tijdelijk van hard naar zacht piket is omgezet omwille van continuïteit 

o De beperking van het aantal crisisfuncties op hard piket pas per 17 augustus op te heffen. 

- In te stemmen met de voorgestelde strategie van Bevolkingszorg en gemeente richting de keten- en 

netwerkpartners als gevolg van de crisisbeheersing rond het coronavirus/COVID-19.  

- Akkoord gegaan met de herziene planning voor het Deelplan Bevolkingszorg NW3. 

- Het vaststellen van het Uitvoeringsplan 2021 uit te stellen tot einde Q1-2021. 

 

De CGS heeft zich, naast de bestuurlijke taken, gefocust op de organisatie van de intergemeentelijke 

crisisbeheersing rond het coronavirus, resulterend in een programmaorganisatie covid-19, welke per 1 

december 2020 de regie heeft overgenomen van de VRK hoofstructuur (het OT COVID-19) 
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De Werkgroep Bevolkingszorg  

De Werkgroep Bevolkingszorg (WBz) bestaat uit de vaste adviseurs van Bureau Bevolkingszorg, de 

gemeentelijke AOV’ers crisisbeheersing en een vertegenwoordiger van de meldkamer Noord-Holland.  

De werkgroep houdt zich bezig met de lopende zaken rond de organisatie en beleidsaspecten rond (bureau) 

bevolkingszorg in de veiligheidsregio Kennemerland. De werkgroep is in 2020 vijf keer bijeen geweest (waarvan 

twee keer digitaal). Drie overleggen zijn komen te vervallen. Vaste agendapunten zijn:  

- Evaluaties en leerpunten bij inzetten van bevolkingszorg 

- Stand van zaken Bureau Bevolkingszorg  

- Opleiden, trainen en oefenen (OTO) 

- Stuur-, beheer-, werk- en expertgroepen waar vanuit de WBz aan bijgedragen wordt. 

- Lokale ontwikkelingen die relevant zijn of worden voor de regionale crisisorganisatie 

- Ontwikkelingen vanuit de Meldkamer NH 

- Personele zaken crisisorganisatie 

 

heeft in 2020, onder andere: 

- Het proces rondom het Deelplan Bevolkingszorg NW3 bewaakt en inhoudelijke input en feedback geleverd 

voor de projectgroep.  

- In het verlengde van het beoogde Deelplan Bevolkingszorg NW3 gesproken over de vervolgstappen voor 

een herstructurering van de backofficefunctie en de stafsectie bevolkingszorg. 

- Afgestemd over de mogelijkheden voor een aangepast programma voor opleiden, trainen en oefenen in 

het tweede deel van 2020.   

- Besproken wat de effecten van de inzet ten behoeve van de coronacrisis betekent voor de reguliere 

piketfunctionarissen die zijn verstoken van de reguliere contactmomenten, het OTO programma en 

dergelijke. Op basis van deze bespreking zijn vervolgacties besproken om negatieve effecten zoveel 

mogelijk te reduceren waar dit binnen de invloedsfeer van de werkgroep lag.  

De Werkgroep Crisiscommunicatie  

De Werkgroep Crisiscommunicatie (WCc) bestaat een afvaardiging vanuit de gemeentelijke 

communicatieafdelingen, de leidinggevende van de afdeling communicatie van de VRK en de adviseurs 

crisiscommunicatie van Bureau Bevolkingszorg. Vaste agendapunten zijn:  

- Evaluaties en leerpunten bij inzetten van crisiscommunicatie 

- Stand van zaken Bureau Bevolkingszorg 

- Opleiden, trainen en oefenen (OTO)  

- Stuur-, beheer-, werk- en expertgroepen waar vanuit de werkgroep aan bijgedragen wordt. 

- Lokale ontwikkelingen die relevant zijn of worden voor de regionale crisiscommunicatie-organisatie 

- Personele zaken pools crisiscommunicatie (werving) 

 

De werkgroep is in 2020 zeer beperkt bijeengekomen door corona en de communicatieopgave voor de eigen 

organisaties. De leden troffen elkaar wel in de regionale samenwerking rond corona.  

 

heeft zich daarom in 2020 beperkt tot:   

- Het bespreken van het concept Handboek Crisiscommunicatie voor de veiligheidsregio 

Kennemerland. Met dit handboek geven we invulling aan praktische ontdekking, nieuwe inzichten en 

landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisiscommunicatie.  

De opzet van dit handboek is afgestemd met de veiligheidsregio’s binnen het werkgebied van 

Meldkamer Noord-Holland (NW3).   
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2 Programmaverantwoording 

Op basis van de doelenboom uit de VRK Programmabegroting 2020-2023 brengen we op hoofdlijnen in kaart 

welke prestaties Bevolkingszorg Kennemerland heeft geleverd in 2020.  

 

Wat wilden we bereiken Wat hebben we ervoor gedaan  

Wat was het beoogd 

maatschappelijk effect 

 

 

Strategisch doel 

 

 

Operationeel doel 

 

 

Prestaties 2020 

 

Een efficiënt en 

effectief 

georganiseerde 

bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie 

Organiseren van 

scholingsactiviteiten 

voor de crisisfunctionarissen van 

Bevolkingszorg, zodat zij goed 

voorbereid zijn op hun crisisfunctie 

 

 Als gevolg van de coronamaatregelen is een deel van de 

geplande scholingsactiviteiten komen te vervallen.  

 Er is vooral ingezet op digitaal opleiden, trainen en oefenen, 

waarbij het nieuwe programma in korte tijd is opgezet en 

ontwikkeld.   

 Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd 

om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen.  

 

Realistische 

bevolkingszorg 

bij rampen en crises voor 

niet- of verminderd 

zelfredzamen 

die aansluit bij het 

verwachtingspatroon van 

de samenleving. 

Het maken van heldere, 

consistente en concrete afspraken 

(proces, inhoud, relatie) op het 

gebied van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing met relevante 

partners, zodat het voor 

functionarissen en partners 

duidelijk is wie welke taken, 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden heeft 

 

 De bestaande afspraken zijn zoveel mogelijk bestendigd, 

omdat de inzet van Bevolkingszorg primair was gericht op de 

crisisorganisatie corona/COVID-19 en secundair op de 

reguliere taken bij rampen en crises. 

 

Organiseren en faciliteren 

van de intergemeentelijke 

crisisorganisatie op 

het gebied van COPAFIJTH- 

brede processen, zodat de 

continuïteit van de inzet wordt 

gewaarborgd 

 Naast de inzet van Bureau Bevolkingszorg in de 

crisisbeheersing rond COVID-19 zijn de kerntaken 

gecontinueerd. Dit gaat bijvoorbeeld over de continuïteit van 

de piketorganisatie en financiën (P&C cyclus).   

 Er is een continuïteitsplan Bevolkingszorg Kennemerland 

opgesteld ter voorbereiding op een verhoogd percentage 

uitval als gevolg van besmettingen en thuisquarantaine.  

 

 

Adviseren van verantwoordelijken 

binnen gemeenten, de VRK en 

landelijke netwerken op het gebied 

van beleid ten aanzien van 

bevolkingszorg, zodat de 

afspraken en belangen van 

Bevolkingszorg Kennemerland 

vertegenwoordigd worden 

 De organisatie en advisering van het Overleg 

Gemeentesecretarissen (OGC) is als gevolg van de 

coronacrisis geïntensiveerd en qua frequentie aangesloten op 

de ontwikkelingen van het virus en de bijbehorende 

maatregelen.  

 Deelname en bijdragen aan beheergroepen NZK, Tata Steel 

en Schiphol, bijvoorbeeld het nieuwe Mobiliteitsplan Schiphol 

en aangepast scenario KLM E&M. 

 Bevolkingszorg Kennemerland heeft als penvoerder 

bijgedragen aan de oplevering van de landelijke Ambitie-

agenda Bevolkingszorg 2020-2024 aan het Veiligheidsberaad. 
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2.1 Belangrijke gebeurtenissen 2020  

De coronapandemie (COVID-19) 

Sinds medio februari is bevolkingszorg betrokken bij de multidisciplinaire crisisbeheersing rond het coronavirus. 

Sinds 11 maart 2020 is er sprake van een pandemie en werd landelijk al vrij snel opgeschaald naar een GRIP4 

niveau. Voor het programma Bevolkingszorg geldt onverkort dat de corona pandemie impact heeft gehad op de 

programmadoelen voor 2020. Als gevolg van de coronamaatregelen is het programma voor opleiden, trainen en 

oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden. Bevolkingszorg is als één van de 

kolommen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanzelfsprekend betrokken bij de crisisbeheersing rond 

het coronavirus en COVID-19. Bevolkingszorg heeft concreet bijgedragen aan:  

- Crisisteams binnen de VRK ten behoeve van de COVID-19 crisisbeheersing.  

- Invulling van het Actiecentrum Bevolkingszorg COVID-19 

- Crisiscommunicatie vanuit het Corona Communicatie Team (CCT) 

- Aanpassen werkwijze rond omgevingsanalyses in nauwe samenwerking met regiogemeenten  

- Gemeentelijke programmaorganisatie COVID-19 

Nazorg en herstel (nafase) coronacrisis 

Nazorg functionarissen 

Een deel van de bevolkingszorgfunctionarissen, de ambtenaren in actie tijdens rampen en crises, is gedurende 

langere tijd ingezet ten behoeve van de regionale crisisbeheersing. Er is vanuit Bureau Bevolkingszorg 

aandacht geweest voor het welzijn en welbevinden de bevolkingszorgfunctionarissen. Zo zijn er (online) sessies 

georganiseerd om, zogezegd, stoom af te blazen en zijn er in specifieke gevallen ook een aantal 

telefoongesprekken geweest als dit beter bij de situatie paste. De inzet van de functionarissen was niet zelden 

intensief en liep ook regelmatig in de weekenden door. Om de waardering voor de inzet te laten blijken, is hier 

op een aantal momenten bewust bij stil gestaan middels een brief vanuit het Bureau en de Coördinerend 

Gemeentesecretaris, vergezeld van een kleine attentie. Deze gebaren werden gewaardeerd door de 

functionarissen.  

 

Herstelfase 

Vanaf eind maart is bekeken in welke mate en op welke wijze er aandacht kon worden besteed aan de 

herstelfase van de coronapandemie. Omdat nog ongewis was hoe lang de pandemie exact zou duren, was het 

lastig om te adviseren over de aanpak van de herstelfase. Het OGC is geadviseerd en aldaar zijn de dilemma’s 

besproken die de grote mate van onzekerheid over de duur en het verloop van de pandemie met zich 

meebrengen. Op 3 april heeft het OGC het voorstel tot regionale preparatie van de nafase corona-crisis 

vastgesteld, als opmaat naar een opdracht voor de herstelfase. Deze is op 1 mei in het OGC besproken, alwaar 

is besloten aan te sluiten op de bestuurlijke ontwikkelingen in het Beleidsteam en op basis daarvan de start en 

aanpak van de herstelfase te bepalen. In het OGC van 28 augustus 2020 is vanuit de crisisorganisatie een 

advies gegeven om aandacht te hebben voor de personele (na)zorg naar aanleiding van de coronacrisis. Hierbij 

zijn diverse aanbevelingen gedaan, mede namens de GGD & VRK die ervaringen hebben met dit onderwerp.  

De rest van 2020 was er vooralsnog geen sprake van verdere (actieve) inzet op de herstelfase vanuit (Bureau) 

Bevolkingszorg. 

Benoeming nieuwe Coördinerend Gemeentesecretaris  

Als gevolg van artikel 36 Wet Veiligheidsregio’s functioneert in de veiligheidsregio’s een functionaris dieis belast 

met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of 

crisis (de bevolkingszorg). In de veiligheidsregio Kennemerland is deze functionaris de Coördinerend 

Gemeentesecretaris (CGS). Deze werd sinds medio 2019 waargenomen door Koen Radstake, gemeente-

secretaris van de gemeente Velsen. Op voordracht van het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing 

(OGC, 28 augustus 2020) is Catrien Lenstra, gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem, op 19 oktober 

2020 aangewezen als coördinerend functionaris conform § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s.  

 



Bureau Bevolkingszorg ●  Jaarverslag 2020 10 

Uitvoeringsagenda 2020 vanuit de Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022 

In 2019 is de Strategische Agenda Bevolkingszorg 2019-2022 vastgesteld. Onderdeel hiervan is de jaarlijkse 

uitvoeringsagenda, welke jaarlijks in het laatste OGC ter vaststelling wordt voorgelegd en zodoende in het OGC 

van 5 december 2019 is vastgesteld.   

 

De uitvoeringsagenda 2020 was als volgt:   

 Deelplan Bevolkingszorg NW3  

 Beleidsplan Vakbekwaamheid 2020-2022  

 Herstructurering backofficefunctie  

 Doorontwikkeling crisiscommunicatie  

 Gevolgen Wnra voor crisisfunctionarissen  

 Doorontwikkeling Informatiemanagement  

 

Het uitvoeringsplan is gebaseerd op de opgetelde capaciteit van Bureau Bevolkingszorg inclusief de bijdrage 

van ca. 3500 uur vanuit de gemeentelijke adviseurs Openbare Orde en Veiligheid. Vanwege het feit dat de 

aanpak van de coronavirus nog veel vergde van deze adviseurs is het Uitvoeringsplan 2020 met enkele 

aanpassingen doorgeschoven naar 2021, onder voorbehoud van de aanhoudende druk als gevolg van de 

werkzaamheden rond corona.  

Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2020-2024 

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de wijze waarop bevolkingszorg is georganiseerd en ingericht. Het 

rapport Bevolkingszorg op orde 2.0, eigentijdse bevolkingszorg volgens afspraak (BZOO2.0) is in 2014 

verschenen. Het betekende een trendbreuk met de klassieke bevolkingszorg en is tot op de dag van vandaag 

het kader voor de organisatie van bevolkingszorg in de 25 veiligheidsregio’s en bij gemeenten. Inmiddels, ruim 

vijf jaar verder, is de samenleving veranderd. De rol van de overheid en samenleving is in transitie. De 

samenleving is zich opnieuw aan het ordenen en heeft andere verwachtingen over de rol van de overheid.  

Een ambitie-agenda geeft handvatten om de prioriteiten te bepalen en te kijken waar de samenwerking 

kan worden gezocht op thema’s binnen de veiligheidsregio’s, maar ook met de andere kolommen en het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bevolkingszorg wil zich op basis van de ambitie-agenda nog beter 

voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en op de aard en omvang van 

toekomstige crisisvormen.  

 

Doel(en) ambitie-agenda:  

1. Een betere zorg aan, met en door de bevolking bij een crisis  

2. De opgaven van vandaag en morgen oppakken, zodat Bevolkingszorg zich nog beter kan 

aanpassen aan de toekomstige ontwikkelingen in de samenleving en de aard en omvang van 

toekomstige crisisvormen.  

3. Handvatten bieden om de prioriteiten binnen bevolkingszorg te bepalen en te kijken waar de 

samenwerking kan worden gezocht op thema’s binnen de veiligheidsregio’s  

 

Het Veiligheidsberaad is betrokken bij de doorontwikkeling van bevolkingszorg in het veiligheidsdomein. 

Op 16 maart 2020 was de ambitie-agenda geagendeerd voor bespreking in het Veiligheidsberaad. Als 

gevolg van de landelijke opschaling naar GRIP4, op 12 maart, is de reguliere agenda aangepast naar de 

actualiteit. Daardoor is de inhoudelijke bespreking van de ambitie-agenda voor onbepaalde tijd uitgesteld.  

Doorontwikkeling Crisiscommunicatie 

Het proces crisiscommunicatie heeft zich gedurende het grootste deel van het jaar in belangrijke mate 

gericht op de organisatie van de regionale communicatie over de coronamaatregelen. Hierin bood het 

regionale Corona Communicatieteam (CCT) ondersteuning aan gemeenten. De crisiscommunicatie en de 

wijze waarop het CCT heeft gefunctioneerd, waren adequaat. De huidige werkwijze en coördinatie van de 

communicatie op lokaal en regionaal niveau werkten goed. Het CCT is na de afschaling ondergebracht in 

de gemeentelijke programmaorganisatie COVID-19. Daarnaast zijn er in 2020 divers opleidingsmomenten 

georganiseerd ter versterking van de vakbekwaamheid. Deze opleidingen en trainingen sloten zoveel 

mogelijk aan op de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals. 
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Er is ook gewerkt aan een handboek crisiscommunicatie, welke begin 2021 opgeleverd moet worden. De 

doelstelling van dit handboek is communicatieprofessionals van gemeenten een praktisch handvat bieden 

voor de uitvoering van hun regionale crisistaken (en de voorbereiding daarop).  

Functionarissen crisiscommunicatie 

Het OGC heeft op 20 juni 2019 besloten om de crisisfunctie Communicatieadviseur BT per 1 januari 2020 

op hard piket in te stellen. Aanvullend is per gemeente een inspannings- en leveringsverplichting 

vastgesteld voor het proces crisiscommunicatie om zo toe te werken naar het invullen van structurele 

vacatures. Ook is verzocht om een vervolgvoorstel op te stellen, waarbij invulling wordt gegeven aan 

aspecten rond P&O/HRM,  verplichtingen rond uitstroom en vervanging om zo toekomstbestendig en 

competentiegericht crisisfuncties te borgen in het personeelsbeleid van de gemeenten.  

Interregionale samenwerking NW3 

Mede door de komst van de Meldkamer Noord-Holland is er sinds 2019 ingezet op een steviger samenwerking 

tussen de adviseurs bevolkingszorg en crisiscommunicatie van de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, 

Zaanstreek-Waterland en Kennemerland (NoordWest3, kortweg NW3). De insteek is om vanuit de 

overeenkomsten te werken en de mogelijkheden voor verbeteringen in de plannen en processen te verkennen. 

De verwachting was dat dit project in het najaar van 2020 afgerond zou zijn. Als gevolg van de inzet van de 

coördinatoren tijdens de coronacrisis is de samenwerking in 2020 vooral gegaan over de interregionale 

afstemming en uitwisseling van ervaringen en vraagstukken rond corona. Deze vond wekelijks plaats en is door 

de betrokkenen als waardevol en positief ervaren. Eind 2020 is voorzichtig weer begonnen met het proces rond 

een gezamenlijk Deelplan Bevolkingszorg NW3, mede vanwege de procesmatige koppeling aan het 

multidisciplinaire Crisisplan NW3. Dit traject werd eind 2020 ook weer werd hervat, met de ambitie om 

tegelijkertijd met het Crisisplan NW3 ook een Deelplan Bevolkingszorg NW3 op te leveren.   

Deelplan Bevolkingszorg NW3 

Het OGC heeft op 5 december 2019 ingestemd met de planning en beoogde koers voor het nieuwe Deelplan 

Bevolkingszorg NW3. De planning beoogde een oplevering in de zomer van 2020. Daarnaast is er (vast)gesteld 

dat we de ontwikkelingen en planning van het overkoepelende Crisisplan NW3 blijven volgen, om –idealiter- 

tegelijk de vernieuwde planvorming vast te stellen. Uiteraard heeft de coronacrisis dit proces beïnvloed. Tijdens 

de vergadering van het AB van de VRK, op 7 december a.s. wordt voorgelegd het huidige crisisplan te 

verlengen en het nieuwe RCP NW3 op te stellen in 2021.  

 

Deelplan Bevolkingszorg NW3 en Handboek Crisiscommunicatie  

Naar verwachting wordt het (concept) Handboek Crisiscommunicatie voor het einde van Q1 2021 opgeleverd, 

mede vanwege het belang voor de opleidingsweek voor (nieuwe) functionarissen crisiscommunicatie. De 

structuur van dit handboek is beoogd om de ruggengraat te vormen van het Deelplan Bevolkingszorg NW, 

zodat er een mate van eenduidigheid en herkenbaarheid is. Vaststelling van het Deelplan Bevolkingszorg NW3 

is gekoppeld aan de planning van het Crisisplan NW3. Onder voorbehoud dat de benodigde capaciteit kan 

worden georganiseerd, is het wenselijk om deze koppeling vast te houden.  

Evaluatie wet veiligheidsregio’s (Wvr) 

Op 4 december 2020 heeft de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s het eindrapport aangeboden aan de 

minister van Justitie en Veiligheid. De commissie evalueerde in opdracht van de minister van Justitie en 

Veiligheid de doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr, 2010). De commissie concludeert 

in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio’s noodzakelijk is. Er zijn door de 

evaluatiecommissie ook bevindingen gedaan als het gaat om gemeentelijke crisisbeheersing, bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie. Eind 2020 zijn de eerste bevindingen besproken met de coördinerend gemeentesecretaris 

en de Werkgroep bevolkingszorg. In tegenstelling tot andere kolommen was er geen gelegenheid om een 

eerste reflectie op het rapport te delen met het VRK bestuur, zoals wel is gebeurd door onder andere de 

Brandweer en de GGD/GHOR. In 2021 zal het proces worden vervolgd en zal er ook met, onder andere, de 

landelijke bevolkingszorg platforms gesproken worden over de betekenis en het vervolg van dit eindrapport.   
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3 Financiën 

Het financieel resultaat van 2020 

Het resultaat Bevolkingszorg is over het boekjaar 2020 uitgekomen op € 47.502  positief, vooral vanwege de 

onderbesteding op opleiden, trainen en oefenen als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen. Ten opzichte 

van de oorspronkelijke werkbegroting van € 607.000 is er een verschil van € 5.402. Dit laat zich verklaren door 

een ‘bijstelling nominale ontwikkeling salarissen’, zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage van de VRK 

en betreft een verlaging van het salaris- en piketbudget.  

 

De jaarrekening 2020 ziet er als volgt uit:  

      Begroting  Realisatie 

Salarissen (piketvergoedingen)   € 428.503  € 420.846   

Kosten opleiden en oefenen     € 54.958   € 38.464    

Bijkomende personeelslasten     € 6.525   € 3.064  

Inhuur derden (o.a. vervanging)   € 14.000  € 9.380   

Kapitaallasten     € 9.800   € 9.832       

Onderhoud     € 1.200  € 0 

Verzekering en belasting    € 1.100   € 1.012 

Energie en brandstof    € 1.550   € 1.421  

Automatisering en telecommunicatie   € 21.000   € 13.486  

Advies      € 15.550   € 14.823  

Overige kosten      € 47.412   € 41.769  

       € 601.598  € 554.096 

 

De verklaring voor de afwijkingen is, op hoofdlijnen, als volgt:  

 

Kosten opleiden en oefenen (€ 16.494 onderschrijding)  

Het jaar voorzag in een druk programma op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Deels als 

gevolg van de volle evenementenkalender. In maart is het programma min of meer stil komen te liggen in 

afwachting van de ontwikkelingen rond het coronavirus en de beperkingen die dat met zich mee bracht. Er is 

ingezet op digitale bijeenkomsten, wat minder uitgaven ter facilitering hiervan opleverde. Ook zijn er getalsmatig 

minder OTO bijeenkomsten geweest, ondanks de digitale varianten. Zie voor verdere inhoudelijke toelichting 

hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.   

 

Automatisering en telecommunicatie (€ 7.514 onderschrijding) 

Er is minder apparatuur aangeschaft en vervangen dan begroot.   

 

Inhuur derden en Advies (resp. € 4.620 en € 5.643 onderschrijding) 

Ook het multidisciplinaire programma opleiden, trainen en oefenen (MOTO) heeft in 2020 in sterk afslankte 

vorm plaatsgevonden. Daardoor is er minder extern (advies) ingehuurd om deze activiteiten voor te bereiden en 

te begeleiden dan was voorzien.  
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4 Opleiden, trainen en oefenen 
(vakbekwaamheid) 

Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) in 2020 

In 2020 stond een interessant en ambitieus scholingsprogramma op de planning, o.a. met aandacht voor de 

grote evenementen als SAIL en Formule 1. Door de coronacrisis is dit programma (zowel multi als mono) 

grotendeels geannuleerd. In januari en februari hebben nog enkele opleidingen plaats gevonden, in de zomer 

de COPI-trainingen met een ‘anderhalve meter- setting’ en in de laatste maanden van het jaar diverse 

activiteiten via online tools en in de vorm van Webinars. Alleen de hoogstnoodzakelijke activiteiten zijn 

doorgegaan, in de meest afgeslankte variant. De gestelde doelen voor 2020 zijn daardoor niet behaald. 

OTO Leerdoelen voor 2020 

Er zijn voor 2020 verschillende aandachtspunten en leerdoelen geformuleerd:  

- Bekendheid van en met elkaar blijft een van de belangrijkste elementen bij crisisbeheersing. Daarom is 

het van belang dat diverse (sleutel)functionarissen goed bekend zijn met elkaars taken, 

verantwoordelijkheden en processen.  

- Vanuit de sleutelfunctionarissen is de wens om de monodisciplinaire afstemming, samenwerking en 

onderlinge communicatie goed te doorlopen met o.a. OvD’s, AC’s, stafsectie, COBO, AOV-ers. 

- Meer aandacht voor het proces evalueren bij oefeningen.   

- Het proces informeren verwanten komt weinig voor, maar is behoorlijk complex. Het proces heeft veel 

raakvlakken met partners, denk aan politie/KMar (LTFO en familierechercheurs), de GHOR, landelijk SIS, 

maar ook intern met publieke zorg, crisiscommunicatie en AMCO. Én in onze regio specifiek met TATA 

Steel en Schiphol. Om te zorgen dat alle partijen bekend zijn met de werkwijze en dit bij een echte inzet 

goed uit de verf komt, is het van belang hier extra aandacht aan te besteden. Goed om hierbij nadruk te 

leggen op training van scenario’s, theorie heeft afgelopen jaren veel aandacht gehad.  

- Goede voorbereiding op het proces opvang & hereniging bij incidenten op Schiphol blijft een belangrijk 

onderdeel van Bevolkingszorg in Kennemerland. Samen met Schiphol en de GHOR (voor PSH) zullen 

meerjarenafspraken gemaakt worden om dit proces op een hoog niveau te krijgen/behouden.  

- De structuur van de crisisorganisatie van Bevolkingszorg wordt mogelijk herzien (grotere stafsectie i.p.v. 5 

Backoffice locaties). Om te zorgen dat de wijzigingen goed tot stand komen, is scholing hierop van belang.  

- Gelet op het incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaalgebied, SAIL én intensievere samenwerking met de 

andere regio’s, is het van belang om regiogrensoverschrijdende afspraken goed tussen de oren te 

krijgen van de (sleutel)functionarissen van Bevolkingszorg.  

- Informatiemanagement is een blijvend aandachtspunt, het verdient de aandacht om hierin te investeren.  

- Het proces omgevingszorg is enigszins onderbelicht gebleven de afgelopen jaren. Extra aandacht op dit 

proces is relevant, daarbij valt te denken aan een koppeling met TATA Steel of op 

regiogrensoverschrijdende scenario’s.  

- Het proces nafase is het sluitstuk van de crisisbeheersing. Als vervolg op 2019 moet dit proces blijvend 

onder de aandacht worden gebracht, zowel binnen Bevolkingszorg, bij de lokale gemeenten als bij de 

partners.  

Doorontwikkeling op vakbekwaamheid 

In het OGC van 5 december 2019 is het opstellen van een meerjarenbeleidsplan besproken, als onderdeel van 

de uitvoeringsagenda 2020. Het opstellen van een Beleidsplan Vakbekwaamheid komt voort uit de Strategische 

Agenda Bevolkingszorg 2019-2022. Eind 2019 is het eerste concept voor de meerjarige leerlijn opgeleverd. Dit 

moest leiden uiteindelijk tot een Beleidsplan Vakbekwaamheid, welke onder andere aansluit bij de eisen die 

multidisciplinair en landelijk aan bevolkingszorg worden gesteld. Als gevolg van een zwangerschapsverlof en de 

inzet voor de crisisbeheersing rond het coronavirus is er geen mogelijkheid geweest om het concept om te 

vormen tot een definitieve versie. Daarnaast hebben de ontwikkelingen het conceptbeleid in een nieuw daglicht 

geplaatst. Eind 2019 bestond digitale vakbekwaamheid nog vooral uit e-learning modules en in 2020 is daar 

een flinke sprong voorwaarts in gemaakt, iets wat kan worden verzilverd en vastgelegd in het meerjarenbeleid.  
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5 Samenwerkingen 

Interregionale samenwerkingen 

Noordwest 3 (NW3)  

De veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord (NHN) en Zaanstreek-Waterland (ZaWa) werken op 

verschillende niveaus met elkaar samen. Onder andere door de gezamenlijke meldkamer krijgt de 

bovenregionale samenwerking een steeds steviger karakter met de naam Noordwest 3, kortweg NW3. Dit geldt 

ook voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Er is in NW3 verband ingezet op verdere intensivering van de 

samenwerking, waarbij voor de VRK al een verbinding is met NHN vanwege de BUCH-werkorganisatie. De 

deelnemende gemeenten zijn hoofdzakelijk aan NHN verbonden, te weten: Bergen, Castricum en Heiloo. 

Uitgeest valt nog onder de VRK. Eind 2018 is een aanzet gemaakt om in 2019 verder te bouwen op de 

ingeslagen weg. Dit heeft geleid tot de start van een project dat moet leiden tot een Deelplan Bevolkingszorg 

NW3 inclusief een handboek crisiscommunicatie, waarbij er wordt gestreefd naar 80% generiek en 20% coleur 

locale. Een ander belangrijk project is de Migratie C2000, wat in NW3-verband is voorbereid in 2019 en eind 

januari 2020 is afgerond. 

 

NW3 ten tijde van corona 

De investering van de afgelopen jaren op de interregionale samenwerking NW3 betaalde zich tijdens de 

coronacrisis direct uit. Dit werd o.a. omgezet in een wekelijks overleg, waarbij de actualiteiten werden 

besproken, samen met het uitwisselen van ervaringen, documenten, dilemma’s en best practices. Dit wekelijkse 

overleg werd door alle betrokkenen zeer gewaardeerd en droeg positief bij aan de crisisbeheersing. Ook de 

algemeen-commandanten bevolkingszorg hebben regelmatig contact gehouden, bijvoorbeeld met betrekking tot 

de GVB pontveren over het Noordzeekanaal, maar ook ten tijde van het verschijnen van de landelijke 

routekaart, waarbij regionale verschillen mogelijk waren.  

 

Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland 

In 2020 zijn er vooral contacten geweest tussen de crisisfunctionarissen van Hollands-Midden en Amsterdam-

Amstelland, voor het bespreken en afstemmen van maatregelen, maar ook het uitwisselen van ervaringen rond 

de bestrijding van het coronavirus.  

Landelijke samenwerkingen  

Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB) 

Bureau Bevolkingszorg vertegenwoordigt de regio in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LO 

CB). Hierin komen bovenregionale en landelijke onderwerpen aan de orde en bepalen de landelijke projecten 

en actualiteiten grotendeels de agenda. In 2020 kon in januari het thema ‘klimaat en extreem weer’ worden 

behandeld, maar heeft de rest van het jaar vooral in het teken gestaan van het uitwisselen van ervaringen met 

betrekking tot de crisisbeheersing rond het coronavirus. Er zijn minder vergaderingen gehouden dan gepland, 

waarvan één fysiek en de rest digitaal plaatsvond.  

Het LOCB heeft in 2020:  

- Het portefeuillehoudersoverleg van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) positief geadviseerd over 

de vaststelling van de documenten en over het in beheer nemen van de E-learning nafase als 

kennisdocument. 

- Ingestemd met de Factsheet Voedseldistributie en gaat akkoord met het voorstel om deze te koppelen aan 

de bestuurlijke netwerkkaart Voedselvoorziening, om zo de factsheet te borgen als kennisdocument bij het 

IFV. Voor de borging van de factsheet als kennisdocument is nog vaststelling door de RCDV nodig, via de 

portefeuillehouders LNB. 

- Het portefeuillehoudersoverleg van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) positief geadviseerd over 

de Toekomstagenda Bevolkingszorg (nb: later Ambitie-agenda genoemd). 

- Een Werkgroep Toekomstagenda Bevolkingszorg ingesteld ten behoeve van het opstellen van een 

uitvoeringsagenda voor de beoogde planperiode tot 2024.  

- Kennis genomen van het Jaarplan SIS en adviseert de portefeuillehouder IV positief over de vaststelling 

ervan. 
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Landelijke Vakgroep Crisiscommunicatie 

Bureau Bevolkingszorg vertegenwoordigd de regio ook in de landelijke Vakgroep Crisiscommuncaitie, 

gefaciliteerd door het IFV. Ook hierin komen bovenregionale en landelijke onderwerpen aan de orde en bepalen 

de landelijke projecten en actualiteiten grotendeels de agenda. Onderwerpen in 2020 op hoofdlijnen: 

- ontwikkelingen rond NL-Alert (aanpassen landelijke procedure) en rapport Burgerbeleving NL-Alert 

- communicatie in de nafase 

- een nieuw model samenwerkingsconvenant regionale omroepen, 

- Toekomstbestendige Risico- en crisiscommunicatie 

De bijeenkomsten stonden grotendeels in het teken van het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot de 

crisiscommunicatie rond het coronavirus. Het merendeel van de bijeenkomsten vond digitaal plaats.  
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6 Operationele prestaties 

De Inspectie Justitie en Veiligheid, kortweg de Inspectie, doet onderzoek naar de operationele prestaties van de 

veiligheidsregio’s. De 25 veiligheidsregio’s zijn beter voorbereid op crises en rampen dan in 2016 maar moeten 

blijven werken aan hun taakuitvoering. Dit blijkt uit het periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 

dat de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft opgesteld. 1 Het Periodiek Beeld is het vervolg op 

inspectieonderzoeken (de zogenaamde Staten van de Rampenbestrijding), die de Inspectie periodiek uitbrengt. 

Rapport Periodiek Beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (IJ&V, mei 2020)  

In mei 2020 verscheen het meest recente rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJ&V) over de 

operationele prestaties van veiligheidsregio’s. In dit periodieke beeld gaat de Inspectie aan de hand van vier 

deelonderzoeken in op verschillende elementen van de multidisciplinaire taakuitvoering. Op basis hiervan trekt 

de Inspectie conclusies en komt zij tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s gezamenlijk. Voor 

bevolkingszorg zijn de volgende bevingen relevant:  

 

Crisiscommunicatie 

De veiligheidsregio’s zijn zich bewust van het belang van crisiscommunicatie en het mogelijke afbreukrisico dat 

hieraan is verbonden. Zij hebben daarom geïnvesteerd in mensen en middelen om dit in goede banen te leiden. 

Uit de evaluatieverslagen komt naar voren dat veiligheidsregio’s bij het overgrote deel van de incidenten, 

burgers en andere betrokkenen tijdig en op de juiste manier informeren. 

 

Overdracht nafase 

De overdracht naar de nafase verdient in een derde deel van de veiligheidsregio’s verbetering. De betreffende 

veiligheidsregio’s realiseren zich dit en zijn bezig met een inhaalslag, wat blijkt uit de oefenprogrammering. 

6.1 Systeemoefening 2020 
Als gevolg van de coronacrisis is er in 2020 geen systeemoefening gehouden.  

6.2 Incidenten en leerpunten 
In 2020 kwam het totaalaantal opgeschaalde incidenten iets lager uit dan het voorgaande jaar. Het hoogste 

opschalingsniveau (buiten de GRIP 4 voor corona/covid-19) was dit jaar GRIP 2. Het totaalaantal incidenten 

buiten GRIP (GRIP0) waarbij de OvD-Bz werd opgeroepen steeg wel fors van 12 naar 24. Het totaalaantal 

incidenten waarbij de OvD-Bz betrokken was bleef wel redelijk gelijk ten opzichte van voorgaande jaren 

(gemiddeld 1x per 2 weken). Bij 27 inzetten betrof het een brand, 4 keer betrof het assistentie politie, 2-maal 

stank/hinderlijke lucht en slechts 1-maal een noodsituatie luchtvaart Schiphol. 

Noemenswaardige en opvallende incidenten: 

 Coronacrisis (GRIP 4 vanaf 12 maart 2020 tot 1 februari 2021) 

 Gaslekkage Marsmanplein Haarlem, met ontruiming kinderdagverblijf 

 Diverse (zeer) grote branden: loods Boesingheliede, Bastion Hotel Santpoort-Noord, Beachclub 10 

Zandvoort, stomerij Bottelier IJmuiden, Carpetright Beverwijk  

 Preventieve opschaling dreiging boerenprotesten Schiphol in de zomer. 

 Zeer grote brand Connexxion Haarlem en in dezelfde nacht assistentie politie bij explosie winkelcentrum 

Beverhof te Beverwijk 

 Tweemaal bommelding Schiphol in december 

                                                                 
1 Veiligheidsregio’s beter voorbereid op crises, maar nog stappen te zetten | Nieuwsbericht | Inspectie Justitie en Veiligheid 

(inspectie-jenv.nl) 
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Figuur 1 - Incidenten per gemeente 

Leer- en verbeterpunten uit incidenten in 2020: 

GRIP 0 en 1 

 Een punt van aandacht en zorg is de informatiepositie en communicatie van de OvD-Bz met de meldkamer 

en de hulpdiensten ter plaatse, aangezien zij (als enige partner in het COPI) niet beschikken over C2000. 

Dit zorgt regelmatig voor knelpunten, onveilige situaties en werkt belemmerend.  

o Er is vanaf mei 2019 getracht om de OvD-Bz als gelieerde gebruiker op te nemen in het C2000 

netwerk, vooralsnog hebben de gesprekken daarover met het MT brandweer nog niet tot het 

gewenste resultaat geleid en eind 2020 vooralsnog stopgezet.   

 Een ander punt van aandacht zijn de (telefonische) contactgegevens van o.a. lokale AOV-ers & bouw- en 

milieupiket. Er zijn momenteel 2 aparte vindplekken voor de gegeven (pikettelefoon en CrisisConnectApp). 

Het actueel houden blijft van belang én het gebrek aan garantie dat men (met zacht piket) opneemt is ook 

aanwezig. Vooral m.b.t. het inschakelen van bouw- en milieupiketten ontstaat er regelmatig verwarring, 

omdat dit bij de verschillende gemeenten anders is ingericht.  

 Voor het proces opvang wordt het belang van goede samenwerking met partners als de 

woningcorporaties, beheerders van spontane opvangplekken en Stichting Salvage onderstreept. Meestal 

verloopt dit goed.   

 Voor het proces rondom asbestincidenten is nog niet voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn, met 

name wat de rol is van Stichting Salvage. Deze afspraken liggen sinds 28 november 2019 vast in het 

herziene protocol van afspraken tussen Salvage en Bevolkingszorg, maar vragen nog een inhoudelijke 

kennissessie om deze beter te laten beklijven.  

 Door de maatregelen t.b.v. de coronacrisis dient ook bij het COPI zoveel mogelijk de anderhalve meter 

afstand gehouden te worden. Met name wanneer er veel omgevingsgeluid is, blijkt dit erg lastig.  

 

GRIP 2 

 De GRIP 2 incidenten uit 2020 zijn monodisciplinair niet geëvalueerd. De voornaamste leerpunten zaten in 

de opkomst en het opstarten van de systemen bij het RCC Schiphol en de omgevingsanalyse.    

 De multidisciplinaire leer- en verbeterpunten nog niet vastgesteld ten tijde van opleveren dit jaarverslag.  

 

GRIP 4 

 De leerpunten uit de coronacrisis zijn nog niet voltooid, daar de evaluaties nog niet volledig zijn uitgevoerd 

ten tijde van opleveren dit jaarverslag.  

 In augustus is er een tussentijdse evaluatie gedaan van het regionaal actiecentrum Bevolkingszorg. De 

voornaamste leerpunten gingen over de bemensing van diverse crisisfuncties bij deze langdurige inzet, 

onduidelijkheden over de structuur (splitsing tussen crisisorganisatie en gemeentelijke processen) en 

informatielijnen o.a. richting het Beleidsteam, maar ook de onderlinge lijnen via groepsapps.   

Haarlem; 9

Haarlemmermeer; 9Beverwijk; 5

Bloemendaal; 2

Heemskerk; 2

Heemstede; 1

Velsen; 5

Zandvoort; 1
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7 Personele aspecten 
crisisfunctionarissen 

Zoals elk jaar verwelkomen we nieuwe functionarissen en nemen we afscheid van actieve functionarissen. In 

2020 zijn er aanmerkelijk minder in- en uitgestroomd dan vorig jaar.  

Verloop in de organisatie in 2020  

 18 functionarissen hebben de regionale crisisorganisatie verlaten. (-35,7% t.o.v. 2019) 

 18 functionarissen zijn geworven en aangesteld. (-40% t.o.v. 2019) 

 

De in- en uitstroom ten opzichte van 2019 is gedaald en onder het langjarig gemiddelde. Er is geen scherpe 

analyse wat dit heeft veroorzaakt. Invloed van de coronapandemie ligt voor de hand, maar het heeft vooralsnog 

geen aantoonbare link met de in- en uitstroom.  

Hoewel er vooruitgang is geboekt, zijn er nog steeds structurele vacatures voor crisiscommunicatie-functies.  

Werkgroep Personeel weer nieuw leven ingeblazen 

De Wnra, maar ook een onvoldoende borging van crisiscommunicatiefuncties bij gemeentelijke vacatures gaf 

aanleiding tot het weer opstarten van deze werkgroep. Het OGC heeft hier in 2019 over besloten, maar als 

gevolg van de coronapandemie is de uiteindelijke verbinding met de gemeentelijke P&O/HRM afdelingen pas 

eind 2020 tot stand gekomen. In 2021 sluiten we aan op een regulier overleg dat de VRK met deze afdeling 

heeft, om zo efficiënt te kunnen overleggen met deze groep.   

Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking gereden. Daarmee is 

een groot gedeelte van de ambtenaren, in de zin van het burgerlijk wetboek, een werknemer en transformeert 

de huidige publiekrechtelijke aanstelling in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. In 2019 bleek dat in de 

transitie van CAR-UWO naar CAO Gemeenten de inzet van ambtenaren ten behoeve van rampen en crisis niet 

was geborgd. Mede dankzij de inzet van Bureau Bevolkingszorg is dit uiteindelijk via een addendum ingepast in 

de definitieve versie en nu opgenomen als artikel 11.6 lid 2.  
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8 Keten- en netwerkpartners 

In 2019 is er extra aandacht geweest voor onze keten- en netwerkpartners. Het was de bedoeling om de lijn in 

2020 voort te zetten, er stonden afspraken gepland met woningcorporaties en met het Nederlandse Rode Kruis. 

In 2020 is er vooral samengewerkt in de crisisbeheersing rond de pandemie en is er geen gelegenheid geweest 

om ook de samenwerking buiten rampen en crises te intensiveren. Deze ambities moeten worden uitgesteld tot 

na de pandemie. Tijdens de GRIP4 opschaling rond corona is er wel intensiever samengewerkt met de overige 

kolommen, interregionaal in NW3 en met partners als Defensie, Schiphol en NS.  
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9 Bijlagen 

9.1 BIJLAGE 1 - Incidenten 2020 (Alarmeringen en/of inzetten OvD-Bz) 
 

# Datum GRIP Omschrijving Gemeente 

1 13-jan GRIP 0 Grote brand dak woning - Zijlweg Overveen Bloemendaal 

2 19-jan GRIP 0 Grote brand woning - Maerten van Heemskerckstraat Heemskerk Heemskerk 

3 2-feb GRIP 0 Middelbrand flatwoning - Plantage Beverwijk Beverwijk 

4 11-feb GRIP 0 Grote brand industrie - Wijkermeerstraat Hoofddorp Haarlemmermeer 

5 24-feb GRIP 0 Grote brand industrie - Schipholweg Boesingheliede Haarlemmermeer 

6 28-feb GRIP 1 Zeer grote brand industrie - Schipholweg Boesingheliede Haarlemmermeer 

7 29-feb GRIP 1 Noodsituatie luchtvaart - Schiphol Haarlemmermeer 

8 21-mrt GRIP 1 Zeer grote brand Bastion Hotel - Vlietweg Santpoort Noord Velsen 

9 28-mrt GRIP 0 Grote brand industrie - Mandenmakerstraat Velserbroek Velsen 

10 3-apr GRIP 0 Grote brand woning - De Clercqstraat Haarlem Haarlem 

11 7-apr GRIP 0 Zeer grote brand (natuur) – Juliana van Stolberglaan  Bloemendaal 

12 8-apr GRIP 0 Grote brand appartement - Andorrastraat Haarlem Haarlem 

13 23-apr GRIP 0 Grote brand Boerhave Kliniek - Louis Pasteurstraat Haarlem Haarlem 

14 6-mei GRIP 0 Grote brand duin - Reyndersweg Velsen Noord Velsen 

15 9-mei GRIP 0 Grote brand woning - Mercuriusstraat Haarlem Haarlem 

16 20-mei GRIP 0 Grote brand berm - Lisserweg Weteringbrug Haarlemmermeer 

17 2-jun GRIP 0 Middelbrand basisschool IJwegschool -  Sparresholm Hoofddorp Haarlemmermeer 

18 5-jul GRIP 1 Grote brand paviljoen Beachclub 10 - Strandafgang De Favauge  Zandvoort 

19 16-sep GRIP 1 Gaslekkage parkeergarage - Marsmanplein Haarlem Haarlem 

20 28-sep GRIP 0 Grote brand stomerij Bottelier - Lange Nieuwstraat Ijmuiden Velsen 

21 19-okt GRIP 1 Zeer grote brand winkel CarpetRight - Parallelweg Beverwijk Beverwijk 

22 8-nov GRIP 0 Grote brand gezondheidszorg Huize Meerwijk - Briandlaan Haarlem Haarlem 

23 22-nov GRIP 0 Contact meldkamer: brand woning - Ierlandstraat Haarlem Haarlem 

24 3-dec GRIP 0 Stank/hinderlijke lucht - Rijckert Aertszweg Wijk aan Zee Beverwijk 

25 6-dec GRIP 0 Zeer grote brand industrie - Timmerwerf Heemskerk Heemskerk 

26 9-dec GRIP 2 Assistentie politie bommelding - Schiphol Haarlemmermeer 

27 9-dec GRIP 0 Assistentie politie explosie poolse winkel Beverhof - Beverwijk Beverwijk 

28 12-dec GRIP 1 Zeer grote brand Connexxion - Jan van Krimpenweg Haarlem Haarlem 

29 12-dec GRIP 0 Assistentie politie explosie winkelcentrum Beverhof - Beverwijk Beverwijk 

30 14-dec GRIP 0 Stank/hinderlijke lucht - Iepenlaan Heemstede Heemstede 

31 18-dec GRIP 0 Grote brand winkel Number Nine - Kleine Houtstraat Haarlem Haarlem 

32 21-dec GRIP 2 Assistentie politie bommelding - Schiphol Haarlemmermeer 

33 22-dec GRIP 0 Grote brand woning - Dennenstraat IJmuiden Velsen 
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9.2 BIJLAGE 2 - Verdeling functies op piket  
 

Peildatum: 31 december 2020 

Gemeente 

aantal 

inwoners 

(01/01/’21) 

Percentage 

naar rato 

inwoners 

Verwachting 

aandeel 

functionarissen 

Werkelijk 

aandeel 

functionarissen 

Aantal 

medewerkers op 

hard piket 

Aantal 

medewerkers op 

zacht piket 

Beverwijk 41.853 7,6% 13 12 8 4 

Bloemendaal 23.478 4,3% 7 6 5 1 

Haarlem  162.549 29,5% 55 54 27 27 

Haarlemmermeer 157.115 28,5% 48 51 25 26 

Heemskerk 39.206 7,1% 12 5 2 3 

Heemstede 27.531 5,0% 8 6 5 1 

Uitgeest 13.633 2,5% 4 5 5 0 

Velsen 68.713 12,5% 21 22 14 8 

Zandvoort 17.116 3,1% zie Haarlem -  - - 

VRK  n.v.t. n.v.t.  0 9 9 0 

Omgevingsdienst IJmond n.v.t. n.v.t 0 4 0 4 

Omgevingsdienst NZKG n.v.t. n.v.t. 0 5 0 5 

Externen crisiscommunicatie  n.v.t. n.v.t.  0 4 2 2 

Totaal 551.194  168 183   

Legenda kleuren:  > 90% of < 2 personen = groen   <90% maar >70%  = oranje  <70% = rood 
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9.3 BIJLAGE 3 – Verdeling hard piket functies crisiscommunicatie 
 

In het OCG van 20 juni 2019 is besloten een gemeentelijke verdeling van crisisfunctionarissen op hard piket (functies met een opkomstplicht binnen een gestelde tijd)  binnen het  

proces crisiscommunicatie vast te stellen en zo per gemeente een inspannings- en leveringsverplichting vast te stellen. Op peildatum 31 december 2020 is de stand van zaken als volgt: 

  

 
    * medio 2021 stopt een Communicatieadviseur OT van Haarlemmermeer | ** per 1 januari 2021 stopt er een Coördinator P&P van Haarlemmermeer  

    *** per 1 januari 2021 start er een Coördinator P&P van Velsen | **** per 1 januari 2021 start er een Coördinator P&P van Heemstede   


