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Aan : Algemeen bestuur Datum : 6 november 2019 Bijlage(n) : 1 

Steller : L. van der Krabben Onderwerp : Notitie voortgang Bevolkingszorg 

Aanleiding 

In het AB van 3 april jl. is ingestemd met de beslispunten uit het voorstel Bevolkingszorg 
‘Versteviging van het fundament’. De inhoud is daartoe ook opgenomen in het beleidskader 2020 
en de financiën geregeld in de programmabegroting 2020. Zo kan versteviging en 
doorontwikkeling van Bevolkingszorg als professionele 4e kolom plaatsvinden.  
 
Daarnaast is het afgelopen jaar het gesprek goed op gang gekomen binnen de kring van 
gemeentesecretarissen over de gezamenlijke verantwoordelijkheid om capaciteit te leveren voor 
piketten en expertteams van Bevolkingszorg. Dit heeft geleid tot een acceptabele bezetting 
daarvan. Daarnaast werd de wens geuit om het inzicht te vergroten in de bijdrage van individuele 
gemeenten en de mate waarin gemeenten adequaat voorbereid en ingericht zijn op hun 
bevolkingszorgtaken in de koude en warme fase. Dit stuk geeft inzicht in de huidige stand van 
zaken. 
 

Stand van zaken Bevolkingszorg, lokaal (zie bijlage 1) 
Aan de hand van bovenstaande vraag is voor alle gemeenten, in samenwerking met de AOV-ers, 
inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot: 

 Levering t.b.v. capaciteit voor de regionale expertteams 

 Levering t.b.v. regionale piketten (zowel hard als zacht piket) 

 Levering t.b.v. crisiscommunicatie 

 Stand van zaken lokaal (‘in welke mate heb ik het nu in mijn eigen gemeente op orde’) 
 
Het overzicht is besproken in de grote kring van gemeentesecretarissen omdat daar de primaire 
verantwoordelijkheid ligt. Uitvoerig is stil gestaan bij het belang om Bevolkingszorg samen op een 
goede manier te organiseren. Omdat het overzicht niet helemaal ‘groen’ kleurt, is de afspraak 
gemaakt dat iedere secretaris verantwoordelijk is om aan te geven welke inspanningen worden 
verricht om te komen tot een meer wenselijke situatie (indien van toepassing). Ook is gevraagd 
om, liefst bij wijze van uitzondering, een motivatie te geven waarom een van groen afwijkende 
kleur toch geaccepteerd kan worden. Naast het geschetste beeld worden in bijgevoegd overzicht 
dus ook de reacties en perspectieven van de gemeenten gepresenteerd. 
 
In het bijgevoegde document wordt gewerkt met kleurcoderingen voor elke individuele gemeente.  

 Groen: het onderdeel is goed georganiseerd en/of ingevuld.  

 Oranje: het onderdeel heeft aandacht nodig, er moet verbetering op plaatsvinden.  

 Rood: het onderdeel heeft prioriteit om op korte termijn mee aan de slag te gaan. 
 
Regionale expertteams en piketten 
De levering voor regionale expertteams en piketten is in beeld gebracht en vergeleken met de 
wenselijke situatie (op basis van percentage inwoneraantal). 
Bij de levering voor de regionale expertteams zien we dat vooral aandacht nodig is vanuit 
Landerd, Boxmeer en Mijn Gemeente Dichtbij (Boxtel en Sint Michielsgestel). Voor de invulling 
van de piketten zal de komende periode een beroep gedaan worden op Landerd, Heusden, 
Haaren, Mijn Gemeente Dichtbij en Boxmeer.  
 
Crisiscommunicatie 
De levering voor crisiscommunicatie is in beeld gebracht door de invulling te vergelijken met de 
afspraak dat elke communicatieadviseur in een gemeente ook een rol heeft in crisiscommunicatie 
(als HTO-C, communicatieadviseur GBT of ROT of als lid van het actiecentrum) én door te kijken 
naar opkomst en bijdrage bij opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten. 
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Het gesprek wordt met name gevoerd met de gemeenten Boekel, Mijn Gemeente Dichtbij, 
Haaren, Sint Anthonis en Vught over hoe hier nader invulling aan gegeven kan worden en een 
versterkingsslag gemaakt.  
 
Stand van zaken lokaal  
De stand van zaken lokaal is in beeld gebracht door alle AOV-ers van de gemeenten te bevragen 
over: 

 het aantal uur dat zij beschikbaar hebben voor Bevolkingszorg; 

 de wijze waarop medewerkers intern geïnformeerd en bijgepraat worden over 
Bevolkingszorg; 

 de wijze waarop advisering over Bevolkingszorg plaatsvindt aan secretaris en 
burgemeester; 

 de vulling en actualiteit van Smart Respond (het alarmeringssysteem van VRBN); 

 het al dan niet vervullen van een eigen rol in de warme fase door de AOV-er. 
 
In de gemeenten Vught, Uden, Landerd, Sint Anthonis, Heusden, Mijn Gemeente Dichtbij en 
Boxmeer werd benoemd dat de beschikbare capaciteit – mede door ‘de waan van de dag’ –  
onvoldoende is om Bevolkingszorg intern goed te organiseren en in te richten.  
 
De kleurcoderingen zijn in samenwerking met de AOV-ers tot stand gekomen en toegekend door 
de wenselijke situatie te vergelijken met de bestaande. Het doel is dus ook niet om een oordeel te 
vellen maar om aandachtsgebieden in kaart te brengen en het gesprek daarover te voeren.  
 
In bijgaand overzicht zijn sommige gemeenten inmiddels al ‘van kleur versprongen’ omdat actief 
ingespeeld is op de ontvangen signalen. Anderen hebben voornemens uitgesproken en genoteerd 
voor de komende periode en zijn daarmee al actief aan de slag gegaan. De verwachting is dus dat 
begin 2020 nog meer zaken ‘groen kleuren’ in het overzicht. Enkele gemeenten herkenden zich 
niet (volledig) in het beeld zoals geschetst. Dit is dan te lezen in het toegevoegde perspectief. 
 

Vervolg 
Om de continuïteit in vulling van expertteams en piketten van Bevolkingszorg (kwantitatief) te 
borgen, wordt daarover in de grote kring van gemeentesecretarissen structureel gerapporteerd. 
De percentages van de verdeling van inwoneraantallen worden ook in Bevolkingszorg toegepast 
om een meer evenredige verdeling te krijgen van de inzet van capaciteit. Dit vergroot de 
onderlinge solidariteit van gemeenten. 
 
Met betrekking tot de lokale stand van zaken is een eerste signaal nu afgegeven, waardoor zaken 
die belangrijk zijn al op korte termijn opgepakt kunnen worden door de individuele gemeenten. 
Daarbij is het altijd mogelijk advies en ondersteuning van de Veiligheidsregio te vragen. 
Begin 2020 wordt een ronde gemaakt langs de individuele gemeenten om te kijken waar nog 
behoeften liggen en waar de Veiligheidsregio kan ondersteunen of faciliteren, zonder de 
verantwoordelijkheid over te nemen. Het beschikbaar stellen van voldoende capaciteit en ruimte 
voor collega’s om deel te nemen aan regionale activiteiten is een belangrijke eerste stap.  
 
Stand van zaken regionaal  
Ondertussen wordt ook een eerste kwalitatieve doorontwikkeling gezocht in het aanscherpen en 
verduidelijken van de structuur van Bevolkingszorg en het maken van een professionaliseringsslag 
in de vakbekwaamheid en kwaliteit van de bevolkingszorgfunctionarissen. Hiertoe is onlangs een 
medewerker Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) Bevolkingszorg aangesteld. Zij start met de 
inrichting van een kwalitatief vakbekwaamheid managementsysteem (VMS) waardoor uiteindelijk 
meer maatwerk geleverd kan worden en een grotere diversiteit aan activiteiten aangeboden. 
 
Bovendien ontstaat vanaf 2020 meer ruimte om zowel inzetten als OTO-activiteiten daadwerkelijk 
te evalueren en een follow-up te geven, te investeren in de aansluiting bij onze multi-partners en 
andere netwerken (MOTO, het Leeragentschap, regiegroep TGB) én ervoor te zorgen dat kennis 
en ervaringen van bevolkingszorg en crisiscommunicatie uit het land regionaal worden door 
vertaald en toegepast. Zo sluiten we meer aan bij de wenselijke landelijke norm. 
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Procesgang 

 

Processtap Datum 

Kring gemeentesecretarissen (ter bespreking) 17 juni 2019 

Veiligheidsdirectie (ter bespreking) 16 september 2019 

Dagelijks Bestuur (ter bespreking) 2 oktober 2019 

Algemeen Bestuur (ter bespreking) 6 november 2019 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken lokaal (zie ook bijlage 1); 
2. kennis te nemen van de stand van zaken regionaal. 

 
      

Akkoord Ja  Nee  Afwijkend besluit   

 
Secretaris:  drs. M.J.H. van Schaijk Paraaf:  …………… 
 

 
 
 
 

Bijlage(n) 

 
1. Stand van zaken Bevolkingszorg, lokaal 


