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Behandelformulier  Vergadering Algemeen Bestuur 

  Datum vergadering 29-1-2020 

  Agendapunt 10 

  Indiener Veiligheidsdirectie 

  Steller Louise Cupido 

Onderwerp Inspectieonderzoek periodiek beeld: kwaliteitszorg en operationele 
prestaties. 

Doel Ter kennisname 

Aanleiding De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) brengt één keer per drie 
jaar in beeld hoe de veiligheidsregio’s invulling geven aan de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Binnenkort brengt de Inspectie het 
periodiek beeld uit over de stand van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. De VRH is betrokken bij twee deelonderzoeken: 
‘operationele prestaties’ en ‘kwaliteitszorg’. Beide deelonderzoeken zijn 
nu afgerond en aangeboden aan de VRH.  

Samenvatting De VRH is betrokken bij de deelonderzoeken ‘operationele prestaties’ en 
‘kwaliteitszorg’. De uitkomsten van het deelonderzoek ‘kwaliteitszorg’ zijn 
op 16 oktober met het Algemeen Bestuur gedeeld. Het deelonderzoek 

‘operationele prestaties’ is in december opgeleverd door de Inspectie J&V 
en wordt daarom in januari aangeboden aan het Algemeen Bestuur.   
 
De bijgevoegde notitie beschrijft kort de conclusies van het deelonderzoek 
‘operationele prestaties’ en de acties die al ondernomen worden. De 
Inspectie heeft de processen als volgt beoordeeld: 

 

Melding en alarmering – Voor verbetering vatbaar 
Leiding en coördinatie – Op orde 
Informatiemanagement – Voor verbetering vatbaar 
Crisiscommunicatie – Op orde 
Overdracht nafase – beperkte informatie beschikbaar 
 

Naar aanleiding van de vele Inspectieonderzoeken wordt een algemene 
reactie richting de Inspectie op dit moment voorbereid. Hierin wordt 
aandacht gevraagd voor de hoeveelheid en kwaliteit van de rapporten 
alsmede de procesgang. 

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de uitkomsten van het 
deelonderzoek ‘operationele prestaties’ en de publicatie van het periodiek 

beeld 2019.  

Financiële consequenties N.v.t. 

Personele consequenties N.v.t. 

Overige consequenties N.v.t. 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

- Uitkomsten visitatie VRH 
- Systeemanalyse 2019 

 

Communicatie Het periodiek beeld over de stand van zaken van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing in Nederland wordt gepubliceerd door de Inspectie.   
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Na vaststellen van het periodieke beeld zal de Inspecteur Generaal het 

rapport delen in het Veiligheidsberaad en in de Kring van Commissarissen 
van de Koning. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
 
AB-VRH 
 
Veiligheidsdirectie 
 

DB-VRH 

Wanneer? 
 
 
16 oktober 2019 
 
6 januari 2020 
 

15 januari 2020 

Uitkomst?  
 
 
Ter Kennisname. 
 
Doorgeleiding naar DB. 
 

Kennisgenomen.  

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
 
AB-VRH 

Wanneer? 
 
 
29 januari 2020 

Doel 
 
 
Ter kennisname 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 
☐ Ja ☒ Nee 

Met welk doel? 
N.v.t. 

Wanneer? 
N.v.t. 

 

Fatale datum N.v.t. 

Besluit  * ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord* 

☐ Aanhouden* 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering * 

Typ tekst 
-  

 


