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Behandelformulier  Vergadering AB-VRH 

  Datum vergadering 10-3-2023 

  Agendapunt 5 

  Indiener Directeur Publieke 
Gezondheid 

  Steller P. Hydra 

Onderwerp Bestuurlijke rapportage GHOR geneeskundige voorbereiding 2020-2022 

Doel Ter besluitvorming (vaststellen rapportage) 

Aanleiding De GHOR heeft als taak om het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden te informeren en 
te adviseren over de voorbereiding van zorgpartners op de opgeschaalde 
geneeskundige zorg en hun rol in de ketenzorg van de crisisbeheersing. 
Daarmee bewaakt de GHOR het publieke belang in de opgeschaalde acute 
zorg. Hier wordt invulling aan gegeven middels de bestuurlijke rapportage. 

Deze betreffende rapportage betreft de periode 2020 tot en met 2022.  

Samenvatting Met gebruik van zelfevaluaties, interviews, plannen en de ervaringen van 
de GHOR in het zorgnetwerk is een beeld tot stand gekomen over de 
mate van voorbereiding van de acute zorginstellingen in de regio 
Haaglanden. Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat de acute 
zorginstellingen in de regio Haaglanden en de zorgketen breed voldoende 
voorbereid zijn op rampen en crises. 

 
De zorginstellingen werken over de jaren heen steeds beter samen, iets 

dat een boost heeft ontvangen tijdens de COVID-19 crises. Twee 
inhoudelijke aandachtspunten worden in de rapportage benoemd: 
informatiemanagement en opleiden- trainen en oefenen. De GHOR is op 
deze thema’s betrokken bij het netwerk.  

 
Voor de toekomst voorziet de GHOR grote uitdagingen voor de zorg, wat 
mogelijk ook de zorgcontinuïteit tijdens rampen en crises gaat raken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recente ontwikkeling rond de 
concentratie van traumazorg in de regio in het HMC Westeinde, dat per 1 
mei moet plaatsvinden. De DPG en GHOR monitoren de gesprekken over 
de gevolgen van het besluit van de ziekenhuizen en houden het AB op de 

hoogte. 
 
De GHOR zet de komende jaren in op het verder versterken van de 
samenwerking binnen de zorg en het in gezamenlijkheid oppakken van 
beleidsthema’s. 

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Vaststelling van rapportage. 

Financiële consequenties Nvt 

Personele consequenties Nvt 

Overige consequenties Met de bestuurlijke rapportage geeft de GHOR, namens het AB-VRH, 
invulling aan artikel 33 van de Wet Veiligheidsregio’s. 
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Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

In het Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing is 

opgenomen dat personeelscapaciteit het fundament vormt van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden. Dit aspect staat 
daarom centraal in de beleidsplannen van de hulpdiensten. In het geval 

van zorginstellingen ligt hiervoor de verantwoordelijkheid bij de 
zorginstellingen. 

Communicatie De rapportage wordt na vaststelling in het AB-VRH, ter kennisname 
voorgelegd in het bestuurlijk ROAZ. Ook worden de resultaten gebruikt 
om te komen tot nadere afstemming met de individuele zorgpartners in 

de regio.  

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
MT-Wit (schriftelijk) 
 
DO-VRH 
 

DB-VRH 

Wanneer? 
 
2 februari 2023 
 
9 februari 2023 
 

24 februari 2023 

Uitkomst?  
 

Kennis genomen 
 
Kennis genomen 
 

Akkoord + samenhang 

personeelscontinuïteit 
aanbrengen. 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
AB-VRH 

Wanneer? 
 
10 maart 2023 

Doel 
 
Ter besluitvorming 

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

Met welk doel? 
 

Wanneer? 

Fatale datum Nvt 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 
☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 
vergadering  

Typ tekst 
 

 

 


