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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

VRH 

  Datum 

vergadering 

16-10-2019 

  Agendapunt 2-B 

  Indiener Secretaris VRH 

  Steller B. Yedema 

Onderwerp Stand van zaken inspectierapporten 

Doel Informeren van bestuur over de verschillende inspectietrajecten die 

lopen of onlangs zijn afgerond.  

Aanleiding Momenteel speelt een groot aantal inspectietrajecten dat direct of 

indirect betrekking heeft op de VRH. Hieronder wordt per traject een 

korte stand van zaken gegeven.  

Samenvatting Continuïteit van de meldkamers 

Op 6 september jl. heeft de Minister van J&V het rapport ‘Continuïteit 

van meldkamers’ van de Inspectie J&V en het Agentschap Telecom 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport schetst een zorgelijk 

beeld over de continuïteit en het verbetervermogen van de 

meldkamers van de overheidshulpdiensten in Nederland.  

Door de Directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Den 

Haag – dhr. Van Musscher – bent u naar aanleiding hiervan reeds 

voorzien van enige duiding bij de rapportage en de conclusies wat 

betreft de situatie op de GMK Den Haag (van de veiligheidsregio’s 

Hollands Midden en Haaglanden en de politie-eenheid Den Haag). 

Hierbij is door de Directeur GMK Den Haag voorgesteld om namens 

de beide veiligheidsbesturen een bestuurlijke reactie voor te bereiden 

en te agenderen in de bestuurlijke gremia.  

- Stand van zaken: de voorgestelde bestuurlijke reactie treft u 

als agendapunt 5.   

 

Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019 

(deelonderzoek naar ‘operationele prestaties’ en 

deelonderzoek naar ‘kwaliteitszorg’) 

Naar verwachting brengt de Inspectie J&V eind 2019 voor de vierde 

keer een periodiek beeld uit over de rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing.  

Als input voor het periodiek beeld heeft de inspectie bij de 

veiligheidsregio’s onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen. De 

VRH is hiervoor betrokken bij deelonderzoeken naar resp. 

‘operationele prestaties’ en ‘kwaliteitszorg’.  

Aanvankelijk had de Inspectie het voornemen om de uitkomsten van 

deze twee deelonderzoeken in een gecombineerd regiobeeld aan te 

bieden. Echter, het deelonderzoek ‘operationele prestaties’ heeft tot 

zoveel kritiek vanuit de onderzochte regio’s geleid dat de Inspectie 

heeft besloten het beoordelingskader voor operationele prestaties 
“meer uit te werken om de navolgbaarheid van de kwalificaties te 

bevorderen” (zie ook bijgaande brief). Daarnaast is de VRH verzocht 

de al eerder aangeleverde informatie te verduidelijken. Hierover is de 

VRH in gesprek met de Inspectie. 
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- Stand van zaken: Omdat het deelonderzoek ‘operationele 

prestaties’ vertraging heeft opgelopen, heeft de Inspectie 

besloten om van beide deelonderzoeken twee afzonderlijke 

beelden op te leveren. In dit kader wordt het beeld van de 

VRH t.a.v. het afgeronde onderzoek ‘kwaliteitszorg’ aan de 

VRH aangeboden. De scope van dit beeld overlapt voor een 

deel met de scope van het visitatierapport (zie agendapunt 

10). Echter, beide rapporten komen hierbij tot andere 

conclusies. 

 

Inspectieonderzoek bluswatervoorziening 

Naar aanleiding van het inspectieonderzoek naar de bestrijding, 

specifiek gericht op de bluswatervoorziening, van een brand (2018) in 

een kerk in Amstelveen, zijn alle veiligheidsregio’s door de Inspectie 

J&V verzocht de eigen bluswatervoorziening in ogenschouw te nemen 

en de Inspectie te berichten over de uitkomst daarvan.  

In het AB-VRH van 29 mei 2019 is hierover afgesproken dat dit 

verzoek ambtelijk zal worden opgepakt door de VRH. Indien zou blijken 

dat de situatie zoals in Amstelveen zich ook zou voordoen in 

Haaglanden, dan is afgesproken dit thema bestuurlijk te agenderen. 

- Stand van zaken: door de VRH is de bluswatervoorziening in 

ogenschouw genomen. Hieruit is naar voren gekomen dat deze 

voorziening in Haaglanden is geborgd. De VRH heeft de 

Inspectie over deze uitkomst geïnformeerd. Deze notitie is 

volledigheidshalve als bijlage (ter kennisname) gevoegd.    

 

Crisiscommunicatie rondom uitval 112  

- Stand van zaken: op 22 juli jl. is dit onderzoek door de 

Inspectie J&V aangekondigd (zie bijlage). Het doel van dit 

onderzoek is om lessen te trekken voor de toekomst in relatie 

tot de crisiscommunicatie. Dit onderzoek vindt plaats naast de 

andere onderzoeken die naar de uitval van 112 worden 

uitgevoerd door respectievelijk de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd, het Agentschap Telecom en de veiligheidsregio’s zelf 

(uitgevoerd door het IFV). Na afstemming hierover in het DB-

VRH, heeft de VRH de gevraagde documenten ambtelijk aan de 

Inspectie JenV verstrekt (bijlage). Daarnaast wordt in 

Haaglanden een regionaal project gestart om tot handelings-

perspectieven te komen voor dit crisistype, in afstemming met 

de bestuurlijk portefeuillehouder ‘Vitale Infrastructuur’.  

 

Onderzoek voorbereiding hulpverlening na terroristische 

aanslag 

De Inspectie J&V is in 2018 een onderzoek gestart naar de manier 

waarop veiligheidsregio’s en relevante partijen zich voorbereiden op 

hun optreden na een terroristische aanslag. Het onderzoek richt zich 

niet op de manier waarop veiligheidsdiensten, gemeenten en 

veiligheidsregio’s terroristische aanslagen voorkomen.  

- Stand van zaken: volgens planning zou dit onderzoek in het 

voorjaar van 2019 worden afgerond. Dit is echter nog niet 

gebeurd en vooralsnog is een nieuwe planning nog niet bekend 

gesteld.  

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Gevraagd wordt kennis te nemen van de verschillende 

inspectietrajecten.  

Financiële consequenties N.v.t. 

Personele consequenties

  

N.v.t. 
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Overige consequenties N.v.t. 

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 

besluitvorming 

- Agendapunt 5 (Continuïteit van de meldkamers) op de agenda 

van deze bestuursvergadering.  

- Agendapunt 10 (Uitkomsten visitatie VRH) op de agenda van 

deze bestuursvergadering. 

Communicatie N.v.t. 

Gevolgde procedure/ 

gepleegde afstemming 

Met wie/welk 

gremium? 

DB-VRH 

Wanneer? 

 

2 okt 2019 

Uitkomst?  
 

Kennis genomen. De 

deelonderzoeken 

‘kwaliteitszorg’ en 

‘operationele 

prestaties’ worden 

gelijktijdig voor 

inhoudelijke 

behandeling in het AB 

geagendeerd 

(n.n.t.b.).  

Te volgen procedure/ te 

plegen afstemming 

Met wie/ welk 

gremium? 

- 

Wanneer? 

 

Doel 

 

OR Moet dit stuk naar 

de OR? 

☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 

Selecteer optie 

Wanneer? 

Typ tekst 
 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen 

tijdens vergadering  

Typ tekst 

 

 

 


