
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

Onderwerp Mondeling / Bijlage 

1 Opening  

Vaststelling agenda 

 

Mondeling 

Bijlage 

2 Vaststelling conceptverslag BAC GHOR 3 april 2019 

 

Verslag 

 

Ter bespreking  

3 Actualiteiten en mededelingen 

- WADEM-congres 

Mondeling 

 

4 Meerjarenperspectief GGD GHOR Nederland 
 

Er wordt aangegeven dat de kern van de corporate story de opgave is om 

het belang van de Publieke Gezondheid en Veiligheid te blijven 

benadrukken, maar vervolgens komen aspecten mbt veiligheid niet terug. 

Dat mag nog wel wat nadrukkelijke verwoord worden, bijvoorbeeld in een 

zin als: “collectieve inzet van zorg bij rampen en crisis in het domein van 

de veiligheid en zorg continuïteit is hierin essentieel”  

 

Het perspectief op de GHOR rol van de DPG wordt gemist in dit 

meerjarenperspectief.  

 

Bij doelstelling B: ondersteuning van de leden bij de transformatie van 
publieke gezondheid en veiligheid wordt als speerpunt genoemd: 

‘Standaardiseren en uniformeren van GHOR taken en werkwijzen in het 
veiligheidsdomein’. Onze opmerking hierbij is dat dit bovenregionaal 
wellicht het optreden van de GHOR vereenvoudigt, maar dat dit 
vooralsnog een verantwoordelijkheid blijft van het verlengd lokaal bestuur. 
GGD GHOR Nederland kan als vereniging de intentie hebben en inzet 
hierop plegen, maar dit is niet hun eindverantwoordelijkheid. 
 
Reeds benoemd in Raad van DPG-en: 

Er wordt gesproken over standaardiseren van GHOR taken landelijk. Dit is 

goede ontwikkeling, zie hierboven. Tegelijk moet men wel oog 

hebben/houden voor regionale verscheidenheid. De verschillen tussen 

veiligheidsregio’s zijn er nu eenmaal en daar dient rekening mee gehouden 

te worden. Als voorbeeld: het Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden 

heeft een duidelijk standpunt over taken op het gebied van het sociaal 

domein: niet behorende bij de Veiligheidsregio. Daar denken andere 

regio’s weer anders over en dit heeft consequenties voor onderdelen van 

de regionale invulling van de GHOR taken. 

 

Bijlagen 

Aan 

Leden Bestuurlijke Adviescommissie GHOR 

 

 Locatie 

Van der Valk Veenendaal, Bastion 73 Veenendaal 

 

Van 

Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad en 

GGD GHOR Nederland 

 

 

Datum 

12 september 2019, 10.00-12.00 uur 

 



  02/02 

 

5 Voortgang onderzoek hoog-risico biologische laboratoria 

 

Mondeling 

6 Beleidsverantwoording en Jaarrapport 2018 GGD GHOR Nederland Bijlagen 

 

 

Thematische verdieping 

7 Thematische sessie over de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s 

 

Tijdens deze sessie komen de volgende aspecten aan bod: 

- Achtergrond, opdracht, samenstelling commissie en proces. 
 
Er is sprake van een brede samenstelling van de commissie.  
In het proces is ruimte en mogelijkheid om de werkinhoud vanuit GHOR 
Haaglanden perspectief in te brengen. 

 

- Opbrengsten bestuurlijke ronde voorzitters veiligheidsregio’s 

 
De, in de bijlage, genoemde bestuurlijke gesprekken die de 
portefeuillehouders, namens Veiligheidsberaad, hebben gevoerd om tot 
een gezamenlijk standpunt te komen hebben ook in Haaglanden 
plaatsgevonden. Deze gesprekken waren met burgemeester Krikke en 
burgemeester Bezuijen.  

 

- Position Paper Raad van Directeuren Publieke Gezondheid 

 
Veiligheidsregio Haaglanden heeft actief meegedacht en gewerkt aan de 
Position Paper.  
 
De focus moet niet liggen op het doorvoeren van de een stelselwijziging, er 
moet geen systeemdiscussie gevoerd worden. Belangrijk is een discussie 
over de wettelijke verantwoordelijkheden van de DPG, met inzet op een 
sterke DPG door inhoudelijke componenten zoals zorgcoördinatie en het 
zorgrisicoprofiel expliciet te benoemen.  
Gericht op samenwerken, netwerken en allianties. 
 
Volgens de inventarisatie van GGD GHOR NL blijkt er 10 x GHOR in de 
GGD organisatie geborgd te zijn, 4 x GHOR en GGD binnen de VR 
georganiseerd en 11 x alleen GHOR binnen de VR georganiseerd te zijn. 
 
Belangrijk om oog te hebben voor de effecten en de verschuivingen die in 
het sociaal domein plaatsvinden, maar ook die te maken hebben met de 
verdichting van bebouwing en de energietransitie, die sommige GHOR 
processen raken, ook in de regio Haaglanden. 

 

Bijlagen  

8 Rondvraag en sluiting 

 

Mondeling 

  

 

 


