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Behandelformulier  Vergadering AB 

  Datum vergadering 2-12-2020 

  Agendapunt 7 

  Indiener DPG 

  Steller R. Huijbers 

Onderwerp Bestuurlijke rapportage geneeskundige voorbereiding rampenbestrijding 
en crisisbeheersing 2019 

Doel Ter kennisname. 

Aanleiding De GHOR heeft onder andere als taak om het Algemeen Bestuur van de 
VRH te informeren en te adviseren over de voorbereiding van zorgpartners 
op de opgeschaalde geneeskundige zorg van de afzonderlijke zorginstelling 
en hun rol in de ketenzorg van de crisisbeheersing. Dit is een wettelijke 

verantwoordelijkheid die geregeld is in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 
33. Een van de manieren waarop de GHOR dat doet is via een Bestuurlijke 
rapportage. De rapportage vindt eens in de twee jaar plaats. 
 
Normaliter zou Bestuurlijke rapportage 2019 begin 2020 aangeboden 
worden aan het Algemeen Bestuur. In verband met de Covid 19- crisis is 

dit helaas vertraagd. Het betreft overigens wel de bevindingen van 2019. 

Samenvatting Conclusies een aanbevelingen op hoofdlijnen: 

• De belangrijkste conclusie is dat, op basis van het ontstane beeld, het 
systeem van de opgeschaalde geneeskundige zorg als voldoende 

voorbereid wordt beoordeeld. Op alle onderdelen van het systeem is 

een verbeterslag ten opzichte van 2017 te zien. Wanneer de 
voorbereiding op taken in de opgeschaalde zorg en crisisbeheersing 
door een zorginstelling onder de maat is, kan de Directeur Publieke 
Gezondheid de instelling namens en in overeenstemming met de 
voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
aanspreken of een aanwijzing geven. De GHOR ziet op basis van de 

bevindingen op dit moment geen reden om de voorzitter te adviseren 
om van deze bevoegdheid gebruik te maken. 

 

• Naar aanleiding van het beeld uit de rapportage van 2017 is door één 
ziekenhuis een inhaalslag gemaakt op de voorbereiding op taken in de 

opgeschaalde geneeskundige zorg en crisisbeheersing. Op basis van 
het nu ontstane beeld van deze zorgaanbieder is er geen specifieke 
actie meer benodigd richting deze aanbieder. 
 

• Er zijn over afzonderlijke onderdelen van het systeem, de inspanningen 
bij specifieke zorginstellingen alsook op enkele processen ketenbreed, 

wel aandachtspunten te benoemen. Als voornaamste aandachtspunten 

voor een nog betere ketenafstemming en samenwerking tussen 
zorginstellingen ziet de GHOR de thema’s informatiemanagement, 
crisiscommunicatie en opleiden, trainen en oefenen. 

Gevraagde beslispunten/ 
voorstellen 

1. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage geneeskundige 
voorbereiding rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019. 

Financiële consequenties Geen 
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Personele consequenties 

  

Geen 

Overige consequenties Geen 

 

Samenhang met andere 
voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

Er is samenhang met  de bestuurlijke rapportage uit 2017, omdat 
hiermee een trend is weer te geven. In de rapportage is er per onderwerp 
aangegeven wat de bevindingen waren in 2017 en dit gerelateerd aan 
2019. 

Communicatie Na kennisname door het AB VRH wordt de bestuurlijke rapportage 
gedeeld met de ketenpartners en in het Regionaal Overleg Acute Zorg. 

 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 

MT Zorg 
DO VRH 
DB-VRH 

Wanneer? 
  

08-10-2020 
15-10-2020 
18-11-2020 

Uitkomst?  
 

 
Vastgesteld. 
T.k.n 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
 

AB 

Wanneer? 
 
 

2 december 2020 

Doel 

 

Ter kennisname. 

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

Met welk doel? 
Selecteer optie 

Wanneer? 
 

 

Fatale datum Nvt 

 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


