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1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)

Oordeelsvorming (ter bespreking)

Besluitvorming X

2. Probleem- / vraagstelling:
Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding is primair een regionale 
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is expliciet wettelijk verankerd in artikel 
2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s. Hierin is bepaald dat het bestuur van de 
veiligheidsregio zorg draagt voor een jaarlijkse oefening van de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De systeemtest vond plaats op vrijdag 8 oktober 
2021. 

De veiligheidsregio dient zelf een evaluatie uit te voeren van de systeemoefening. De 

laatste stap bij de evaluatie van een systeemoefening is het vaststellen van het 

zelfevaluatierapport door het bestuur van de veiligheidsregio en de aanbieding van het 

rapport aan de Inspectie.

3. Achtergronden
Cuijpers Consultancy heeft een systeemevaluatie uitgevoerd. Met deze systeemevaluatie 
wordt een beeld geschetst van het functioneren van de crisisorganisatie, conform het 
toetsingskader van de Inspectie JenV. Daarnaast heeft Cuijpers Consultancy een verslag 
gemaakt gericht op de opkomsttijden en de aanbevelingen waarmee de veiligheidsregio 
verbeteringen kan doorvoeren.

De projectgroep heeft kennisgenomen van de evaluatie en bijbehorende aanbevelingen en 
herkent zich hierin. Uit de evaluatie van de systeemtest komen enkele observaties en 
leerpunten naar voren die al eerder zijn onderkend als verbeterpunten. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de opkomsttijden van de crisisteams, de (bestuurlijke) advisering vanuit 
de teams, het scenariodenken en benoemen van processen voor de nafase. 

Op verschillende punten werkt de VRK al aan het doorvoeren van verbeteringen, zoals het 
consequent toepassen van de BOB-structuur, extra aandacht voor het stellen van 
prioriteiten in de oordeelsvorming, scenariodenken en het (bestuurlijk) adviseren. Dit is o.a. 
opgenomen in het (multidisciplinair) opleidings- en oefenprogramma 2022.

Tot slot wordt vermeld dat de volgende systeemtest 2022 in het najaar 2022 georganiseerd 
wordt. In de voorbereiding zal extra aandacht zijn voor de leerpunten voortvloeiend uit de 
evaluatie van deze systeemtest. De directeur Veiligheidsregio heeft opdracht gekregen van 
het DB de aanbevelingen op te pakken.
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4. Voorstel/ te nemen besluit:
De BCOV wordt gevraagd om te besluiten tot vaststelling van het evaluatieverslag van de 
systeemtest 2021 en aanbieding ervan aan de Inspectie JenV als input voor het periodieke 
beeld.

5. Communicatie
Het evaluatieverslagen en de aanbevelingen op hoofdlijnen zijn reeds gecommuniceerd aan 
de betrokken partners in de crisisorganisatie. 

6. Bijlage(n):
1. Verslag opkomsttijden en aanbevelingen
2. Evaluatieverslag systeemtest 2021
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