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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

kennis te nemen van de voortgang van de herijking gemeentelijke crisisbeheersing.

Toelichting
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 6 juli 2020 gevraagd om een toelichting op de aanpak van het proces
herijking gemeentelijke crisisbeheersing. Deze notitie beschrijft hoe het proces wordt ingestoken en wat de stand van zaken
op dit moment is.
Op 6 juli 2020 is door de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid (de AGV) gesproken over de invloed van de
COVID-19 crisis op het proces en op de geanalyseerde knelpunten. De punten hebben betrekking op zowel de regionale als
lokale taken van de discipline gemeentelijke crisisbeheersing. De taakomschrijving van de Coördinerend Functionaris met
betrekking tot de herijking is naar aanleiding van de behandeling in de AGV onveranderd. Wel worden in deze context
verschillende knelpunten als meer urgent ervaren.
Hierna is in oktober 2020 opnieuw door de AGV gesproken over de herijking. Daar is geconstateerd dat het proces naar
aanleiding van COVID-19 zowel bij de gemeentesecretarissen als bij de interne organisatie van de VRU weinig prioriteit
heeft gekregen. Afgesproken is dat door de VRU in overleg met de gemeenten een discussion paper wordt opgesteld om
het gesprek te kunnen voeden. De stellingen zijn bedoeld voor het gesprek en nog geen in beton gegoten uitgangspunten:

Gemeentelijke crisisbeheersing is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

VRU en gemeenten kunnen dat alleen samen.

Een goede governance voor gemeentelijke crisisbeheersing vindt balans tussen werkbaarheid en medezeggenschap.

Afspraken zijn niet vrijblijvend.

Communicatie is een zaak van alle partijen die bij de beheersing van een (dreigende) crisis betrokken zijn.

Uniforme operationele afspraken leiden tot effectievere crisisbeheersing.

Bij een crisis vindt de inzet plaats die nodig is.

Creëer een balans tussen regionale en lokale expertise, kennis en ervaring.

De omvang van de crisisorganisatie is beperkt tot de essentiële functies.
Een eerste versie van de discussion paper is in november 2020 besproken door de AGV en op basis van die bespreking
aangepast. In januari 2021 wordt deze besproken met de Adviseurs Crisisbeheersing van deze regio in een extra Regionaal
Overleg Crisisbeheersing regio Utrecht (het ROCU). Verder is het van belang dat ook de aanbevelingen van de evaluatie wet
op de veiligheidsregio’s betrokken worden bij de herijking.

Financiële consequenties
Uitgangspunt voor dit proces is budgetneutraliteit.

Verdere behandeling
De besluitvorming wordt voorbereid met de Coördinerend Functionaris in samenspraak met de bestuurlijke
portefeuillehouder Crisisbeheersing & GHOR en directeur Crisisbeheersing. De BAC Crisisbeheersing & GHOR wordt
geconsulteerd voordat besluiten aan het bestuur en gemeenten worden voorgelegd.
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De planning van het verdere proces is als volgt:

Bespreken discussion paper met ACB’ers en AGV (1e kwartaal)

Opstellen voorlopig voorstel herijking gemeentelijke crisisbeheersing (1e en 2e kwartaal)

Opstellen definitief voorstel herijking gemeentelijke crisisbeheersing (2e en 3e kwartaal)

Vaststellen definitief voorstel (3e kwartaal)

Inregelen, informeren en instrueren van de nieuwe inrichting (4e kwartaal)

Start nieuwe inrichting (1e kwartaal 2022)
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