
Geleideformulier voor BCOV

Sector/afdeling: Bevolkingszorg

Leidinggevende: Catrien Lenstra
Portefeuillehouder: Burgemeester Nieuwland

Auteur: Bas Koppes

66341936-2107-473c-b951-8081677ce17d.docx

1 Doel agendering:

X Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot het instellen van een ‘stuurgroep 
kwaliteitsniveau bevolkingszorg’ met als opdracht te komen tot een landelijk beschreven 
kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), op basis van zeven 
deelproducten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er in het Veiligheidsberaad van 10 december en 
projectplan ‘Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg’ werd geagendeerd. Deze termijn bleek 
onvoldoende om het projectplan voldoende uit te werken. Om de besturen van de 
veiligheidsregio’s te informeren over de context en voortgang is besloten om een 
informatienotitie op te stellen, zodat de besturen kennis kunnen nemen van de uitwerking, 
de achtergronden en de context en het besluit van het Veiligheidsberaad om te komen tot 
een landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

3. Achtergrondinformatie:

In de BCOV van 1 november is besloten Burgemeester Nieuwland aan te wijzen als 
vertegenwoordiger van Kennemerland in bestuurlijke overleggen rond het thema 
Bevolkingszorg. Eén van deze bestuurlijke overleggen heeft geleid tot het instellen van een 
stuurgroep voor het project Uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg van het 
Veiligheidsberaad. 

Op het gebied van bevolkingszorg zijn er landelijke, interregionale en regionale 
ontwikkelingen die binnen verschillende gremia, zowel ambtelijk als bestuurlijk, worden 
opgepakt en uitgevoerd. Landelijk zijn het Veiligheidsberaad, het LNB (landelijk netwerk van 
coördinerend gemeentesecretarissen/functionarissen) en het Ministerie van Justitie & 
Veiligheid projecten en programma’s aan het opzetten en uitvoeren die in het teken staan 
van de doorontwikkeling van bevolkingszorg. 
(Zie verder 7. Andere trajecten voor doorontwikkeling Bevolkingszorg in de informatienotitie)

4 Voorstel te nemen besluit:
 Kennis te nemen van de Informatienotitie uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg. 

In de vergadering 
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