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Inleiding 

Geachte burgemeester,  

 

Het boekje “Repertorium crisisbeheersing” is bedoeld ter informatie voor de niet-

acute, de zogenaamde ‘koude fase’. Het is een aanvulling op het Vademecum over de 

acute ‘warme fase’ bij crisis. Het heeft geen juridische status en vervangt niet het 

Regionaal Crisisplan Haaglanden.  

 

Het repertorium geeft u inzicht in diverse aspecten van de preparatiefase, 

voorafgaand aan een crisis, en in de nafase. Tijdens de acute crisis wordt al gestart 

met de nafase, over uw taken hierbij leest u ook in dit boekje. U wordt in elke fase 

gesteund door een Gemeentelijk BeleidsTeam (GBT) met deskundigen, die u bij het 

nemen van de beslissingen en te volgen procedures adviseren.  

 

Met deze beknopte samenvatting hoopt de Veiligheidsregio Haaglanden u een 

handzaam hulpmiddel te verstrekken. 

 

Leeswijzer 

U vindt hierin een overzicht van voorbereidingen op een crisis, de projectactiviteiten 

in de nafase en bestuurlijke achtergrondinformatie. Tevens treft u een overzicht van 

uw wettelijke bevoegdheden die te allen tijde ter beschikking heeft, dus ook in geval 

van nood.   

 

De inhoud is uitgebreider na te lezen in het Regionaal Risicoprofiel (RRP), Regionaal 

Beleidsplan (RBP) en Regionaal Crisisplan (RCP). Deze regionale plannen zijn te 

vinden op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).  

 

 

Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing  

Veiligheidsregio Haaglanden 

 

 

 

 
  

https://www.vrh.nl/sites/default/files/2020-04/Regionaal%20Crisisplan%20Haaglanden.pdf
https://www.vrh.nl/over-de-vrh/organisatie
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1. Voorbereiding of preparatie 

Voorbereiding interne organisatie 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Voor een goede organisatie tijdens een crisis zijn 

vooraf de drie voorbereidingshandelingen van belang: 

1. Investeren 

2. Afspraken maken 

3. Oefenen 

 
Investeren (regionaal) 

Investeren in de crisisorganisatie is regionaal geregeld bij de VRH en wordt iedere vier jaar 

bijgewerkt in de regionale plannen Regionaal Risicoprofiel (RRP), Regionaal Beleidsplan (RBP) 

en Regionaal Crisisplan (RCP). Het betreft wettelijk verplichte regionale planvorming, waarbij 

moet worden toegezien dat (deel)plannen en draaiboeken adequaat zijn en resultaten van 

oefeningen en geleerde lessen van incidenten elders in de gemeentelijke organisatieplannen 

worden geïmplementeerd. Een inventarisatie van ondersteuningsmogelijkheden van buiten de 

gemeente - regionaal, met provincie dan wel rijk – zijn afspraken over de mogelijkheden om 

een beroep te doen op elkaars medewerkers en hoe dit in gang gezet kan worden. Blijft wel 

het investeren in relaties met belangrijke externe partners, zoals ‘kwetsbare’ bedrijven in de 

gemeente en de media. Investeren in elkaar kennen en af en toe informeel bijeenkomen. 

 
Afspraken maken 

Een gemeente is geen operationele organisatie, zoals de politie. Toch zal de gemeente tijdens 

een crisis wel als frontlijnorganisatie moeten functioneren. De verantwoordelijkheid voor de 

lokale crisisorganisatie ligt bij de gemeentesecretaris (GS). De afspraken die gemaakt worden 

in de voorbereidingsfase zijn: 

• Afstemmen piketten met loco’s, zodat helder is wie wanneer de eerstverantwoordelijke 

is bij crises in de vorm van processtappen of een telefoonlijst. 

• Heldere informatie waar noodzakelijke middelen zich bevinden: overzicht interne 

crisisorganisatie, vergunningen, draaiboeken en sjablonen noodverordeningen en -bevelen.  

• Heldere processen, zodat duidelijk is hoe de documentatie van beslissingen, 

overlegsituaties e.d. plaatsvindt tijdens crisis.  

• Afspraken met de leden van het GBT over de wijze van alarmering en de plaats van 

samenkomst in de vorm van processtappen. 

• Afspraken over afstemming met interne en externe partijen, vooral over het op- en 

afschalen van de crisis. GRIP-situaties zijn niet voor iedereen routine (zie bijlage 2). 

 

Vooral oefenen 

Opleiden, trainen, oefenen (OTO) is regionaal geregeld bij de VRH. Deze oefeningen zijn 

vaak multidisciplinair met de crisispartners. De monodisciplinaire OTO is belegd bij alle 

kolommen, waarbij de GS verantwoordelijk is voor de gemeentelijke kolom, denk aan: 

• Oefen intern met het GBT. Waar bij het oefenen gestuurd wordt op ‘teamvorming’, het 

‘op elkaar ingespeeld raken’ en het hanteren van een strakke vergaderdiscipline. 

• Oefen met loco’s. Afspraken maken over hun rol (als vervanger) rampenbestrijding en de 

toerusting daarop. Opdat het gehele GBT competent is voor de rol en intervenieer. 

• Het houden van alarmerings- en opkomstoefeningen om te zien of de medewerkers 

van de gemeente ook daadwerkelijk bereikbaar zijn in avond- en nachtelijke uren.  

• Het oefenen van niet ‘traditionele’ rampen en situaties, zowel groot als kleinschalig 

als onaangekondigd. Om in rustige tijden de geleerde lessen uit andere casussen te 

bespreken. 
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2. Projectactiviteiten Nafase 

De crisisbeheersing is veelal gericht op rampen en crises in de acute fase, wanneer overheden 

genoodzaakt zijn (nood)bevoegdheden in te zetten bij buitengewone omstandigheden waarbij 

één of meer vitale belangen worden geraakt. Maar wanneer de acute fase voorbij is en de 

hulp- en crisisorganisatie zich terugtrekt is het van groot belang dat de nasleep van de ramp of 

crisis wordt opgepakt door de afzonderlijke diensten en de gemeente die verantwoordelijkheid 

zijn voor de dagelijkse zorg. Een goede overdracht van de crisisfase naar de nafase is hierbij 

van groot belang.  

De Nafase 

Na de acute fase van een crisis is zorg nodig om een terugkeer naar de reguliere situatie te 

ondersteunen. Het incident bepaalt om welke zorg het gaat. Tijdens de acute fase wordt de 

nafase voorbereid op basis van het incident. Dit proces is gericht op de adequate overdracht 

van crisisorganisatie naar project Nafase. Hierin heeft (hebben) de getroffen gemeente(n) een 

regierol (Wet Veiligheidsregio’s art. 40 zie pag. 16). De herstelzorg wordt zowel door de 

gemeente als door de operationele diensten van de andere organisatie(s) verzorgd. Meestal 

wordt samen opgetrokken i.v.m. evaluaties en verantwoording. Het is belangrijk tijdens de 

preparatie van de nafase de crisispartners te betrekken. Belangrijkste punten nafase: 

 

Regel overdracht vanuit de crisisfase en opbouw voor de nafase  

• Oprichten projectorganisatie en uitschrijven Plan van Aanpak nafase 

• Rekening houden met een grote informatiestroom en afstemmen communicatie. 

• Inzet van benodigde middelen en capaciteit 

 

Zorg en hulpverlening 

• De hulpverlening en zorg gaan onverminderd door.  

• Stroomlijn de informatie en zorg zoveel mogelijk en regel coördinatie 

• In de weken en maanden die volgen wordt hulp verfijnd, verblijven mogelijk slachtoffers 

nog in het ziekenhuis of komen zij naar huis en vindt er intensief justitieel onderzoek 

plaats.  

• Slachtoffers en verwanten worden gericht geïnformeerd en ondersteund. 

 

Monitoren nafase 

• Monitoren van slachtoffers 

• In deze periode vinden evaluatie en onderzoek plaats 

• Afbouw projectorganisatie en overdracht aan reguliere organisatie 

• Een jaar later… Bezien wat gevraagd wordt aan de hand van de situatie op dat moment. In 

veel gevallen is dit een belangrijk herdenkingsmoment. 

 

Plan van aanpak 

Een Plan van aanpak is de eerste stap van de projectorganisatie Nafase belegd bij een 

projectleider Nafase of de GS en de adviseur Bevolkingszorg. Waarbij aandacht voor: 

• Het vroegtijdig scenario’s ontwikkelen die anticiperen op de nazorgfase. Formuleer 

op basis daarvan projecten en belast iemand met de uitwerking. Splits de nafase 

desgewenst uit in een onderdeel onderzoek en verantwoording, zorg voor slachtoffers, 

schadevergoeding, opvang van eigen medewerkers, herstel en opbouw. Schakel zo nodig 

derden in voor de uitvoering van deze projecten. 
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• Het tijdig bedenken wat er na de rouwperiode met allerlei steunbetuigingen moet 

gebeuren - zowel financieel als materieel - bijvoorbeeld knuffels, bloemen en het 

condoleanceregister. 

• Het afsluiten van de crisis met crisispartners; in een laatste bijeenkomst of met een 

interne evaluatie. Denk ook aan eigen medewerkers en partners buiten de traditionele 

hulpverleningsdiensten. 

• Verantwoording afleggen binnen de gemeente (en bij andere bestuursorganen) 

over het gevoerde beleid. Realiseer dat bij het afleggen van verantwoording over het 

gevoerde beleid de media en de Wet Open Overheid een belangrijke rol speelt. 

• Organiseren van psychosociale hulpverlening en nazorg aan slachtoffers, nabestaanden en 

hulpverleners. 

• Organiseren van een gezondheidsonderzoek bij een crisis met vrijgekomen gevaarlijke 

stoffen.  

• Onderscheid maken tussen hen die voor zorgverstrekking in aanmerking komen en hen die 

misbruik van de situatie proberen te maken. 

• Organiseren van (interne) nazorg, afgestemd op de eigen medewerkers. 

• Interne communicatie: met wethouders en raadsleden, etc. U hebt ze op bepaalde 

momenten nodig, bijvoorbeeld voor financiële middelen voor de getroffenen. Hou speciale 

collegevergaderingen (rampcolleges). Bijvoorbeeld door iedere dag een uur bij te praten, 

taken bespreken, taken toedelen, duidelijk maken waarmee u bezig bent. Beleg aparte 

raadsvergaderingen en voer tussendoor overleg met de fractievoorzitters en betrek de raad 

bij de afwegingen. 

• Tijdens begrafenissen, een herdenkingsdienst of een stille tocht wordt van u 

verwacht dat u de aanwezigen toespreekt. Die toespraken kunt u in een koude fase deels 

voorbereiden. Leidraad is een toespraak van circa 3 minuten. Betrek eventueel derden bij 

het schrijven hiervan. 
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3. Bestuurlijke achtergrondinformatie 

Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het 

voorkomen en beperken van de gezondheidsschade. De risico’s in de regio, uiteengezet in het 

regionaal risicoprofiel, vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door de veiligheidsregio 

wordt vormgegeven. 

 

De veiligheidsregio Haaglanden is een complexe, dichtbevolkte en multiculturele regio. De 

regio kenmerkt zich door een ligging in laaggelegen gebied en door Den Haag als 

bestuurscentrum van Nederland en Internationale stad van Vrede en Recht. De regio brengt 

een grote diversiteit aan leefomgevingen met zich mee. Er zijn compacte binnensteden, kleine 

authentieke dorpen, weidse graslanden, gebieden met intensieve tuinbouw en toeristische 

hotspots in het binnenland en aan de kust. De voornaamste risico’s zijn de bedreiging van de 

verstoring van de openbare orde, de gevolgen van extreem weer en overstroming, verstoring 

van de energievoorziening of Cybercrime/ICT, bedreiging van de volksgezondheid en extreem 

geweld waaronder terrorisme.  

 

Regionaal risicoprofiel Haaglanden 2022 

 
De prioritaire risico’s voor Haaglanden zijn de basis voor het strategisch beleid vastgelegd in 

het RBP en vormen een bijzonder aandachtsgebied bij de voorbereiding op crises. Uitwerking 

van de voornaamste risico’s voor VR Haaglanden vindt U in de Bestuurlijke Netwerkkaarten 

van IFV: 

1. Verstoring openbare orde 

2. Gevolgen extreem weer en overstroming 

3. Verstoring energievoorziening of Cyber/ICT 

4. Bedreiging volksgezondheid 

5. Extreem geweld waaronder terrorisme 

 

Via ctrl/klikken op de genoemde risico’s komt u bij de juiste bestuurlijke netwerkkaart van IFV.   

https://www.vrh.nl/over-de-vrh/organisatie
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210215-IFV-BNK-1-Rampenbestrijding-en-handhaving-openbare-orde.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20181010-IFV-BNK-3-Oppervlaktewater-en-waterkering.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BNK-14-Elektriciteit-en-gas.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201904-IFV-BNK-21b-Cybersecurity.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20181010-IFV-BNK-7-Infectieziekte.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210215-IFV-BNK-10-Terrorisme.pdf
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4. Wettelijke bevoegdheden burgemeester 

In het ‘Zakboek Openbare orde en veiligheid’ staat het overzicht van uw bevoegdheden uit de 

diverse wetten benoemd. Om volledig te zijn in dit repertorium staat in dit hoofdstuk een 

overzicht van alle specifieke artikelen uit de diverse wetten, met bevoegdheden die wellicht 

noodzakelijk kunnen zijn tijdens een crisissituatie. U kunt hiervoor ook uw lokale adviseurs 

bevragen. 

 

Wet Veiligheidsregio’s 

Art. 1: begrippenlijst Wet veiligheidsregio’s; 

Art. 2: college B&W belast met organisatie rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

Art. 4: gezag en bevoegdheid bij brand; 

Art. 5: opperbevel bij ramp (of ernstige vrees ontstaan ramp); 

Art. 39:bevoegdheid voorzitter van de veiligheidsregio bij ramp of crisis van meer dan 

plaatselijke betekenis (of ernstige vrees ontstaan ramp); 

Art. 40:nafase bij ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. 

 
Algemene wet bestuursrecht 

Art. 5:15: Toegang elke plaats betreden (Handhaving: Toezicht op de naleving) 

1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke 

plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de 

bewoner*. 

2. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

3. Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn 

aangewezen. 

* Zie Artikel 6:3 APV voor Binnentreden woningen (zonder toestemming bewoner) 

Art. 5:16: Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 

Art. 5:16a: Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een  

           identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 

Art. 5:18 

1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen 

en daarvan monsters te nemen. 

2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 

Art. 5:19 

1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking 

waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 

2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden 

vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te 

onderzoeken. 

3. Hij is bevoegd van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van de 

wettelijk voorgeschreven bescheiden met betrekking waartoe hij een toezichthoudende 

taak heeft. 

4. Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de 

bestuurder van een voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen dat deze 

zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats overbrengt. 

5. Bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie wordt bepaald op welke wijze 

de vordering tot stilhouden wordt gedaan. 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=1&artikel=1&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=2&artikel=2&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=2&artikel=4&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=2&artikel=5&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=9&artikel=39&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=9&artikel=40&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:15&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:16&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:16a&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006297&artikel=1&g=2022-04-06&z=2022-04-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:18&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:19&z=2022-03-02&g=2022-03-02
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Art. 5:20 

1. Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke 

termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de 

uitoefening van zijn bevoegdheden. 

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot 

geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit 

hun geheimhoudingsplicht voortvloeit. 

3. Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam 

is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het 

eerste lid. 

4. Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of 

krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet 

behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet 

behorende Regeling verlaagd griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de 

toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, 

genomen op grond van de eerstbedoelde regeling 

 

Gemeentewet 
Art. 9: e.v.: Voorzitter van de raad; bijeenroepen vergadering; aan de beraadslagingen  

                  deelnemen; handhaving orde in vergaderingen; 

Art. 34: Voorzitter van het college; 

Art. 35: Geïnformeerd worden over uitkomsten college-onderhandelingen en opvattingen  

             kenbaar maken; 

Art. 53: vaststelling dag, plaats en tijdstip van vergadering college; 

Art. 53a: Bevordering eenheid collegebeleid; toevoegen onderwerpen aan agenda college; 

voorleggen eigen voorstel aan college; 

Art. 59a: ondertekening stukken college; 

Art. 74: opening van aan raad of aan college gerichte stukken; 

Art. 151b: bij verordening bevoegdheid tot aanwijzing veiligheidsrisicogebied; 

Art. 151c: bij verordening bevoegdheid cameratoezicht; 

Art. 154a bij verordening bevoegdheid ophouding personen; 

Art. 170: betreft de bevoegdheid van de burgemeester zoals een zorgvuldige behandeling van 

bezwaarschriften; 

Art. 171 lid 1: de bgm vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte; 

Art. 172: de bgm is belast met de handhaving van de openbare orde; 

Art. 174 lid 1: bgm belast met het toezicht op de openbare samenkomsten voor publiek  

                     openstaande gebouwen en erven; 

             lid 2: de bgm is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid,  

                     de bevelen te geven die met het oog op bescherming van veiligheid en  

                     gezondheid nodig zijn; 

Art. 174a: sluiting woning e.d. wegens openbare orde; 

Art. 174b: aanwijzen veiligheidsrisicogebied wegens openbare orde; 

Art. 175: het geven van noodbevelen ihkv handhaving openbare orde of ter beperking van  

              gevaar; 

Art. 176 lid 1 Gem.w: omstandigheid in artikel 17d eerste lid voordoet, kan de bgm algemeen  

                    verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter  

                    beperking van gevaar nodig zijn; 

Art. 176a lid 1 Gem.w: de bgm is bevoegd door hem aangewezen groepen van personen op  

                      een door hem aangeven plaats tijdelijk te doen ophouden; 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:20&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2022-03-02#Bijlage2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2022-03-02#Bijlage3
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=II&artikel=9&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=34&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=35&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=53&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=53a&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=III&artikel=59a&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=IV&artikel=74&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=151b&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=151c&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=154a&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=170&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=171&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=172&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=174&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=174a&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=174b&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=175&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=176&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=176a&z=2022-01-01&g=2022-01-01
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Art. 177 lid 1 Gem.w: de bgm kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie  

                    machtigen in zijn naam besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten; 

Art. 178 lid 1 Gem.w: de bgm kan aan een door hem ingestelde bestuurscommissie en aan de  

                    voorzitter van het dagelijks bestuur van een deelgemeente bevoegdheden  

                    overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen de overdracht verzet; 

Art. 273: Besluit ter schorsing en vernietiging voordragen. 

 

APV  

Per gemeente kan dit een ander artikelnummer zijn, vandaar dat gekozen is de onderwerpen 

tekstueel te benoemen: 

- Weigergronden vergunningen 

- Samenscholing en ongeregeldheden 

- Ordeverstoring 

- Nachtregister 

- Woonoverlast 

- Betreden woning 

- Aanwijzing veiligheidsrisicogebied 

- Openbare orde 

 

APV Den Haag 

APV Zoetermeer 

APV Westland 

APV Delft 

APV Leidschendam-Voorburg 

APV Pijnacker-Nootdorp 

APV Rijkswijk 

APV Wassenaar 

APV Midden-Delfland 

 

* Zie voor betreden -met uitzondering van woning zonder toestemming bewoner- Art. 5:15 

AWB  

 

Politiewet 

Art. 11: Burgemeester heeft gezag over de politie in geval van handhaving openbare orde en 

uitvoering hulpverleningstaak en kan de betrokken ambtenaren de nodige aanwijzingen geven; 

Art. 13: Driehoeksoverleg. Burgemeester en OvJ en hoofd politiecorps overleggen regelmatig; 

Art. 14: Burgemeester heeft gezag over Koninklijke Marechaussee ingeval deze optreedt ter 

handhaving openbare orde  

Art. 15:  

1. De burgemeester is aan de gemeenteraad verantwoording schuldig over het door hem 

uitgeoefende gezag, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, en 14, eerste en vierde lid. 

2. Artikel 180, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van toepassing. 

3. Onze Minister kan de burgemeesters en, in geval van een situatie als bedoeld in artikel 

39 van de Wet veiligheidsregio’s, de voorzitter van een veiligheidsregio, zoveel mogelijk 

na overleg met hen, algemene en bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tot de 

handhaving van de openbare orde, voor zover dat noodzakelijk is in het belang van de 

veiligheid van de Staat of de betrekkingen van Nederland met andere mogendheden, 

dan wel met het oog op zwaarwegende belangen van de samenleving. De aanwijzingen 

worden zo enigszins mogelijk schriftelijk gegeven 

Art. 16: Burgemeester draagt zorg voor uitvoering van bewaking of beveiliging van object en 

dienst door Ministers aangewezen; 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=177&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=178&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=V&hoofdstuk=XVII&artikel=273&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR11313/52
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR129535
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR631146/3
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR185002/19
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR33359/19
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602413
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667149/1
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-262679.html
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656890/1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:15&z=2022-03-02&g=2022-03-02
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&artikel=5:15&z=2022-03-02&g=2022-03-02
file:///C:/Users/mlewe/Downloads/gemeente%20Den%20Haag
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=2&paragraaf=2.3&artikel=11&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=2&paragraaf=2.3&artikel=13&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=2&paragraaf=2.3&artikel=14&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=2&paragraaf=2.3&artikel=15&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/2021-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/2021-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&artikel=180&g=2022-04-13&z=2022-04-13
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2022-04-13&z=2022-04-13
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2022-04-13&z=2022-04-13
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=2&paragraaf=2.3&artikel=16&z=2021-01-01&g=2021-01-01
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Art. 17, lid1: Ten behoeve van de toepassing van de artikelen 15, derde lid, en 16, tweede lid, 

verstrekken de burgemeesters en Onze Minister elkaar de gewenste inlichtingen. Artikel 41: 

De regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie overleggen regelmatig met de politiechef 

van een regionale eenheid. 

Art. 56: Burgemeester kan bij korpsbeheerder bijstand van andere politiekorpsen aanvragen; 

Art. 62: Burgemeester kan Minister van Defensie verzoeken om bijstand aan Koninklijke 

Marechaussee van politiekorpsen (artikel 60b Politiewet); 

Art. 71: Burgemeester en hoofdofficier kunnen advies geven t.a.v. klacht die is ingediend 

tegen ambtenaar van politie, militair van KM of ander onderdeel krijgsmacht (artikel 65 

Politiewet). 

 

Wvggz 

Art. 7.1 De burgemeester kan ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt 

een crisismaatregel nemen, indien: 

a.er onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is; 
b.er een ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van een persoon als gevolg van een  

             psychische stoornis dit dreigend ernstig nadeel veroorzaakt; 
c.met de crisismaatregel het ernstig nadeel kan worden weggenomen; 
d.de crisissituatie dermate ernstig is dat de procedure voor een zorgmachtiging niet  

             kan worden afgewacht; en 
e.er verzet is als bedoeld in artikel 1:4 tegen zorg. 

2. De burgemeester kan een wethouder mandaat verlenen voor het nemen van een  

     crisismaatregel. 
3. De burgemeester neemt niet eerder een crisismaatregel dan nadat hij: 

a. ervoor zorg heeft gedragen dat een psychiater, indien van toepassing volgens het 

vastgestelde model, bedoeld in het zesde lid, in een medische verklaring zijn 

bevindingen vermeldt inzake de actuele gezondheidstoestand van betrokkene, de 

noodzakelijk geachte vormen van verplichte zorg, en of de situatie, bedoeld in het 

eerste lid, zich voordoet, en 
b. betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord. 

4. De officier van justitie verstrekt de burgemeester desgevraagd gegevens over een voor 

betrokkene eerder afgegeven machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling of 

rechterlijke machtiging als afgegeven op grond van de Wet bijzondere opnemingen in 

psychiatrische ziekenhuizen, crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de 

crisismaatregel of zorgmachtiging. 
5. De officier van justitie verstrekt op aanvraag van de psychiater aan hem de gegevens, 

bedoeld in het vierde lid, en de politiegegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens en de 

strafvorderlijke en justitiële gegevens als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke 

gegevens die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel. Verstrekking 

door de officier van justitie kan achterwege blijven indien het belang van enig strafrechtelijk 

onderzoek zich daartegen verzet. 
6. Bij regeling van Onze Minister kan een model voor een medische verklaring als bedoeld in 

het derde lid worden vastgesteld.  

 
Havenbeveiligingswet 

Art. 4: Burgemeester is het bevoegd gezag t.a.v. havenfaciliteiten; 

Art. 4b: Burgemeester is de autoriteit voor havenveiligheid; 

Art. 5: Burgemeester neemt algemene en bijzondere aanwijzingen van Onze Minister in acht 

bij de vervulling van taken in acht en verschaft de minister inlichtingen; 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=2&paragraaf=2.3&artikel=17&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/2021-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/2021-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.3_Artikel16
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=3&afdeling=3.3&artikel=41&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=5&paragraaf=5.1&artikel=56&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=5&paragraaf=5.3&artikel=62&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=7&artikel=71&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040635&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040635&hoofdstuk=7&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635/2022-01-01#Hoofdstuk1_Artikel1:4
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005700&g=2022-06-20&z=2022-06-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005700&g=2022-06-20&z=2022-06-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022463&g=2022-06-20&z=2022-06-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&g=2022-06-20&z=2022-06-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&g=2022-06-20&z=2022-06-20
file:///C:/Users/mlewe/Downloads/Havenbeveiligingswet
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=2&artikel=4&z=2019-12-21&g=2019-12-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=2&artikel=4b&z=2019-12-21&g=2019-12-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=2&artikel=5&z=2019-12-21&g=2019-12-21
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Art. 6: Burgemeester beslist omtrent instemming met het beveiligingsplan van een 

havenfaciliteit; 

Art. 7: Burgemeester geeft havenbeveiligingscertificaat af en doet hiervan onverwijld 

schriftelijk mededeling aan de minister; 

Art. 9: Burgmeester kan de instemming en het beveiligingscertificaat intrekken; 

Art. 10: Burgemeester kan de beheerder van een havenfaciliteit ontheffing verlenen van de eis 

om in het bezit te zijn van een beveiligingsplan waarmee hij heeft ingestemd, mits de 

beheerder beschikt over een gelijkwaardige beveiligingsregeling, waarmee de burgemeester 

heeft ingestemd. 

 

Wet verplaatsen bevolking 

1. Burgemeester kan krachtens een algemene of bijzondere machtiging van Onze Ministers in 

het belang van de veiligheid van de bevolking of van de instandhouding van het 

maatschappelijk leven verplaatsing van bevolking gelasten (artikel 2b Wet verplaatsing 

bevolking); 

2. Burgemeester kan bepalen, welk gebied voor ontruiming in aanmerking komt, wie verplicht 

is dit te verlaten en wie verplicht is tot achterblijven. (artikel 3 Wet verplaatsing 

bevolking); 

3. Burgemeester is belast met de uitvoering van de gelaste verplaatsing (artikel 4 Wet 

verplaatsing bevolking); 

4. Burgemeester kan in zijn gemeente met betrekking tot de verplaatsing van bevolking bij 

verordening gedragsregels en andere voorschriften vaststellen. Hij kan in bijzondere 

gevallen bevelen geven en worden op burgemeester aangegeven plaatsen bekend gemaakt 

(artikel 5 Wet verplaatsing bevolking); 

5. Burgemeester kan transportleiders aanwijzen (artikel 6 Wet verplaatsing bevolking); 

6. Burgemeester kan ten behoeve van de verplaatsing gebouwen en andere onderkomens 

vorderen (artikel 7 Wet verplaatsing bevolking); 

7. Burgemeester stelt een vergoeding voor de vordering vast (artikel 10 Wet verplaatsing 

bevolking); 

8. Burgemeester heeft toegang tot elke plaats, indien nodig voor taakvervulling (artikel 18 

Wet verplaatsing bevolking); 

9. Burgemeester kan personen aanwijzen in dienst van de gemeente die belast zijn met het 

opsporen van feiten die in of bij deze wet strafbaar zijn gesteld (artikel 23 Wet verplaatsing 

bevolking). 

 

Wet openbare manifestaties 

Art. 5: Burgemeester kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen 

stellen of een verbod geven; 
Art. 6: Burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 

levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden 

of daaraan deelnemen in acht moeten nemen; 
Art. 7: Burgemeester kan een samenkomst tot belijden van godsdienst of levensovertuiging 

beëindigen; 
Art. 8: Burgemeester kan aan degenen die een voor publiek toegankelijke vergadering of 

betoging op een andere dan openbare plaats houden of daaraan deelnemen opdracht geven 

deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan en mag daartoe de plaats van vergadering 

betreden; 
Art. 9: Burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 

levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven ter voorkoming van aantasting 

van functioneren diplomatieke instelling en eventueel opdracht tot beëindiging geven. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=2&artikel=5&z=2019-12-21&g=2019-12-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=3&artikel=7&z=2019-12-21&g=2019-12-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=3&artikel=9&z=2019-12-21&g=2019-12-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016991&paragraaf=3&artikel=9&z=2019-12-21&g=2019-12-21
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002097/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&paragraaf=II&artikel=5&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&paragraaf=II&artikel=6&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&paragraaf=II&artikel=7&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&paragraaf=III&artikel=8&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&paragraaf=IV&artikel=9&z=2010-10-10&g=2010-10-10
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Art. VI: Burgemeester ontvangt kennisgeving van voornemen samenkomst op openbare plaats 

en kan in bijzondere omstandigheden de termijn van 48 uur verkorten en een mondelinge 

kennisgeving voldoende verklaren. Burgemeester kan een opgave van verschillende elementen 

bij de kennisgeving verlangen. 
 

Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag 

Art. 5: Burgemeester bevoegd, indien kennis daarvan naar zijn oordeel voor de uitoefening 

van de in dit hoofdstuk gegeven bevoegdheden noodzakelijk is, van eenieder inlichtingen te 

verlangen en inzage te vorderen van bescheiden alsmede van informatiedragers waarop 

gegevens zijn vastgelegd. Burgemeester bepaalt op welke wijze deze bevoegdheid moet 

worden nagekomen; 

Art. 6: Burgemeester is bevoegd te bepalen dat geen samenkomsten of vergaderingen op 

openbare plaatsen, geen samenkomsten of vergaderingen van meer dan tien personen op 

andere dan openbare plaatsen of geen betogingen zullen worden gehouden dan met zijn 

schriftelijke vergunning. Hij is bevoegd om het uiteengaan van een bijeenkomst te vorderen; 

 

Rijkswet onderzoeksraad voor de veiligheid 

Art. 30: Burgemeester is bevoegd maatregelen te treffen die ertoe strekken dat de situatie ter  

            plaatse van een voorval niet wordt gewijzigd (artikel 30 Rijkswet onderzoeksraad voor  

            veiligheid); 

Art.43: Burgemeester kan een schriftelijk verzoek tot het instellen van een onderzoek indienen  

           bij de raad. 

 

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

Art. 30: Burgemeester ontvangt de aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag  

            van een natuurlijk persoon en zendt deze door aan Onze minister; 

Art. 31: Burgemeester kan binnen tien dagen na de dag waarop bij hem de aanvraag is  

             ingediend adviseren over de bijzondere omstandigheden in zijn gemeente voor zover  

             deze van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag om afgifte van de  

             verklaring omtrent het gedrag; 

Art. 39: Burgemeester kan voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van  

             een verklaring omtrent het gedrag een vergoeding verlangen; 

 

Op grond van andere wetten 

1. Wet tijdelijk huisverbod. 

2. Opiumwet.: Bestuursdwang toepassen in geval van verhandeling verdovende middelen in 

huizen en daarbij behorende erven Art. 13b; 

3. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels: Met de burgemeester wordt voor de 

openstelling van een tunnel overleg gevoerd over het veiligheidsplan Art, 7; 

4. Algemene wet op het binnentreden: Burgemeester bevoegd tot het geven van een 

machtiging tot binnentreden in een woning gelegen binnen zijn gemeente voor andere 

doeleinden dan strafvordering Art. 3;  

5. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen: Burgemeester past bestuursdwang toe ten 

aanzien van last tot sluiting badinrichting Art. 22. 

 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004318&artikel=VI&z=2010-10-10&g=2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007982&z=2013-01-01&g=2013-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007982&hoofdstuk=II&artikel=5&z=2013-01-01&g=2013-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007982&hoofdstuk=II&artikel=6&z=2013-01-01&g=2013-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007982&z=2013-01-01&g=2013-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017613&hoofdstuk=4&artikel=30&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017613&hoofdstuk=5&paragraaf=2&artikel=43&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=5&artikel=30&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=5&artikel=31&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=5&artikel=39&z=2020-01-01&g=2020-01-01
file:///C:/Users/mlewe/Downloads/Wet%20tijdelijk%20huisverbod
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001941&z=2021-10-28&g=2021-10-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001941&artikel=13b&z=2021-10-28&g=2021-10-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019516&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019516&hoofdstuk=1&artikel=7&z=2020-01-01&g=2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006763&z=2010-07-01&g=2010-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006763&paragraaf=2&artikel=3&z=2010-07-01&g=2010-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&z=2021-07-01&g=2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=22&z=2021-07-01&g=2021-07-01
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5. Taken en bevoegdheden COPI, ROT, TBz, GBT en RBT 

CoPI 
Een commando plaats incident (hierna te noemen CoPI) is belast met de operationele leiding 

ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het regionaal 

operationeel team (ROT). 

 

Taken en bevoegdheden 

• leiding geven aan de incidentbestrijding ter plaatse; 

• operationaliseren van benodigde capaciteit; 

• afstemmen met betrokken partijen op plaats van incident; 

• geven van voorlichting over de operatie ter plaatse; 

• multidisciplinair opschalen; 

• gevraagd en ongevraagd adviseren van het ROT; 

• gevraagd en ongevraagd adviseren van het lokaal bestuur zolang het ROT (nog) niet 

operationeel is. 

 

De samenstelling van het CoPI wordt bepaald door de leider CoPI.  

 
Kernbezetting CoPI Opkomsttijd 

Leider CoPI 30 minuten 

Officier van Dienst Bevolkingszorg 30 minuten 

Officier/Hoofdofficier van Dienst Brandweer 30 minuten 

Officier van Dienst/Commandant Geneeskundig 30 minuten 

Officier van Dienst Politie 30 minuten 

Voorlichter CoPI 30 minuten 

Plotter 30 minuten 

Verslaglegger /informatiemanager 30 minuten 

 

ROT 

Een regionaal operationeel team (ROT) is belast met de operationele leiding, de afstemming 

met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het GBT of RBT. Het 

ROT komt bijeen op:  

De Yp, 9e verdieping 

Katschiplaan 10 

2496 ZN Den Haag 

 

Taken en bevoegdheden 

• in kaart brengen en managen van (lange termijn) effecten (scenario denken); 

• aansturen en faciliteren van een CoPI; 

• coördineren van inzet bij meerdere CoPI’s (coördinerend onderdeel); 

• voeren van regie op informatie-uitwisseling; 

• coördineren van crisiscommunicatie; 

• adviseren van het GBT of RBT; 

• formuleren van strategische beslispunten voor het GBT of RBT; 

• vertalen bestuurlijk/ strategische beslispunten naar tactische en operationele uitvoering; 

• bepalen en monitoren operationele prestaties, binnen gestelde bestuurlijke kaders; 

• burgemeester en/of voorzitter van de veiligheidsregio adviseren over multidisciplinaire 

opschaling. 

 

De samenstelling kan door de operationeel leider naar behoefte worden aangevuld met externe 

crisispartners. 
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Kernbezetting ROT Opkomsttijd 

Operationeel leider 45 minuten 

Hoofd sectie bevolkingszorg 45 minuten 

Hoofd sectie brandweer 45 minuten 

Hoofd sectie geneeskundig 45 minuten 

Hoofd sectie politie 45 minuten 

Hoofd sectie crisiscommunicatie 30 minuten 

Hoofd sectie informatiemanagement 30 minuten 

Plotter 40 minuten 

Verslaglegger  40 minuten 

 

Team Bevolkingszorg 

Het TBz is belast met het afstemmen, coördineren en aansturen van de gemeentelijke 

processen: voorlichting, opvangen en verzorgen. De taakorganisaties horen niet bij de 

regionale hoofdstructuur. 

 

Taken en bevoegdheden 

• het aanspreekpunt zijn voor de sectie bevolkingszorg in het ROT; 

• besluiten van het ROT omzetten naar concrete opdrachten binnen de eigen gemeente; 

• afstemmen van de uitvoering van opdrachten van het ROT met de taakorganisatie; 

• coördineren mensen en middelen binnen de eigen gemeente; 

• formuleren adviezen aan de Sectie Bevolkingszorg in het ROT voor het op- en afschalen en 

de operationele voortgang.  

• Het TBz kan, in opdracht van het Hoofd TBz, worden aangevuld, bijvoorbeeld met hoofden 

van andere taakorganisaties/procesverantwoordelijken.  

 
Kernbezetting TBz Opkomsttijd 

Functionaris belast met de leiding 90 minuten 

Adviseur voorlichting 30 minuten 

Informatiemanager 90 minuten 

GBT 

Een GBT ondersteunt de burgemeester bij het opperbevel in geval van een crisis. De 

teamleden zijn adviseur. Alleen de burgemeester is beslissingsbevoegd. 

 

Taken en bevoegdheden 

• geven van ondersteuning aan burgemeester; 

• aansturen en regisseren van de (risico- en) crisiscommunicatie; 

• anticiperen op risico’s van lange termijneffecten; 

• besluit nemen over starten gezondheidsonderzoek; 

• besluit nemen over inzet van geneeskundige hulpverlening in het geval van schaarste; 

• aanvragen van interregionale bijstand (politie en brandweer); 

• besluiten over intergemeentelijke bijstand met betrekking tot gemeentelijke processen; 

• bestuurlijk afstemmen op lokaal niveau en met bij het incident betrokken partijen; 

• beleidskaders aangeven aan het ROT; 

• neemt besluiten over voorstellen van het ROT, hierbij valt te denken aan: 

• voorstellen met strategische, politieke of bestuurlijke consequenties; 

• voorstellen met consequenties ten aanzien van voorlichting; 

• inzet van overige bij rampenbestrijding betrokken partijen; 

• evacuatie; 

• informeren van bestuurlijke autoriteiten (minister betrokken ministerie, nationaal 

coördinatiecentrum, betrokken waterschap, provincie). 

Het GBT heeft een kernbezetting en kan naar behoefte uitgebreid worden met crisispartners, 

zowel intern (een directeur gemeentelijke dienst) als extern (een betrokken waterschap). De 
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OL ROT vaak op afstand deel aan het GBT. De leidinggevenden in het GBT geven strategische 

adviezen vanuit een politie-, brandweer- of geneeskundig perspectief.  

 
Kernbezetting GBT Opkomsttijd 

Burgemeester  60 minuten 

(Hoofd)officier van justitie 60 minuten 

Leidinggevende bevolkingszorg 60 minuten 

Leidinggevende brandweer 60 minuten 

Leidinggevende geneeskundige dienst 60 minuten 

Leidinggevende politie 60 minuten 

Communicatieadviseur gemeente 60 minuten 

Informatiemanager gemeente 60 minuten 

Verslaglegger gemeente 60 minuten 

RBT 

Een RBT is belast met de ondersteuning aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Deze roept 

een RBT bijeen bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. De teamleden 

treden op als adviseur. Alleen de voorzitter is beslissingsbevoegd. Het RBT komt bijeen op:  

De Yp, 8ee verdieping 

Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag 

 

Taken en bevoegdheden 

• geven van ondersteuning aan de voorzitter van de veiligheidsregio; 

• aansturen en regisseren van de (risico- en) crisiscommunicatie; 

• besluiten nemen over risico’s van lange termijneffecten; 

• besluit nemen over starten gezondheidsonderzoek; 

• besluit nemen over inzet van geneeskundige hulpverlening in het geval van schaarste; 

• aanvragen van bijstand bij de Commissaris van de Koning; 

• bestuurlijk afstemmen op regionaal niveau en met bij het incident betrokken partijen; 

• beleidskaders aangeven aan het ROT; 

• neemt besluiten over voorstellen van het ROT, hierbij valt te denken aan: 

• voorstellen met strategische, politieke of bestuurlijke consequenties; 

• voorstellen met consequenties ten aanzien van voorlichting; 

• inzet van gemeentelijke actiecentra/processen; 

• inzet van overige bij rampenbestrijding betrokken partijen; 

• evacuatie. 

• informeren van bestuurlijke autoriteiten (minister betrokken ministerie, nationaal 

coördinatiecentrum, betrokken waterschappen, provincie). 

 
Kernbezetting RBT Opkomsttijd 

Voorzitter Veiligheidsregio 60 minuten 

Directeur bestuurszaken Den Haag 60 minuten 

Betrokken burgemeester(s) 60 minuten 

Hoofdofficier van Justitie 60 minuten 

Gemeentesecretaris Den Haag 60 minuten 

Regionaal Brandweer Commandant 60 minuten 

Directeur Publieke Gezondheid 60 minuten 

Korpschef Politie 60 minuten 

Communicatieadviseur Den Haag 60 minuten 

Informatiemanager Den Haag 60 minuten 

Verslaglegger Den Haag 60 minuten 
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Aantekeningen 
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Verantwoording 
Dit repertorium bevat de hoofdlijnen van de volgende documenten:  

▪ Regionaal Risicoprofiel Haaglanden 2019 (RRP19) 
▪ Concept Regionaal Risicoprofiel Haaglanden 2022 (CRRP22) 
▪ Regionaal Crisisplan Haaglanden 2019 (RCP19) 
▪ Regionaal Beleidsplan Haaglanden 2019 (RBP19) 
▪ Wet veiligheidsregio’s (WVR22) 
▪ Handreiking bestuurlijk handelen bij crisis 2009 (NGB) (HBH09) 
▪ Bevoegdheden burgemeester per crisistype en Bestuurlijke Netwerkkaarten (BNK) 
▪ Strategie Grootschalige Evacuatie (LOGE 2012) 

 
Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de 'hij'-vorm. Daar waar 'hij' staat, wordt ook 
'zij/hen' bedoeld. 
 
Het repertorium is bedoeld als naslagwerk naast het vadumecum 2022 en kan bovengenoemde 
documenten niet vervangen bij rampen en crises. 
 
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, juni 2022 

 


