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A.

Zelfevaluatie aanpak COVID-19 VRU

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

kennis te nemen van de zelfevaluatie aanpak van COVID-19.

Toelichting
Op 16 december 2020 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking tijdens de
aanpak van COVID-19 voor de periode maart – december 2020. Deze evaluatie maakt deel uit van de zelfevaluatie COVID19 die door alle veiligheidsregio’s wordt uitgevoerd in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), en
vervangt de verplichte jaarlijkse systeemtest. De zelfevaluatie geeft inzicht in het functioneren van de crisisorganisatie
COVID-19 en levert daarmee lessen voor toekomstige inzetten bij langdurige crises.
In de vergadering van 8 maart jl. heeft het dagelijks bestuur de zelfevaluatie aanpak COVID-19 vastgesteld. Op 12 maart jl. is
de zelfevaluatie aangeleverd bij de Inspectie JenV.
Kader zelfevaluatie
De Inspectie vraagt de veiligheidsregio’s om aandacht te besteden aan de volgende twee (sub)thema’s uit het onderdeel
Uitvoering van het toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitoefening Crisisbeheersing:
B. De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief
en efficiënt.
C. De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie
gedurende een incident of crisis.
Daarnaast heeft de Inspectie voor de zelfevaluatie de volgende onderwerpen benoemd:
1. Samenwerking tussen veiligheidsregio’s en tussen Rijk en regio.
2. Samenwerking tussen algemene en functionele kolom.
3. Samenwerking Veiligheidsregio en gemeenten.
4. Crisisstructuur/GRIP 4.
5. Voorbereiding: hoe bereiden we ons optimaal voor.
Aanpak evaluatie bestuurlijke samenwerking
De ervaringen van bestuurders zijn in beeld gebracht door middel van het onderzoek naar de bestuurlijke samenwerking
dat is uitgevoerd in januari – februari van dit jaar. Hiervoor is aan alle burgemeesters een online vragenlijst voorgelegd en is
met negen burgemeesters een verdiepend interview gehouden. De resultaten hieruit zijn verwerkt in de zelfevaluatie
aanpak COVID-19. Voor de volledigheid zijn de reeds verzonden raadsinformatiebrieven aan de zelfevaluatie toegevoegd
met daarin een toelichting van de voorzitter op de regionale crisisaanpak.
Doorlopende interne monitoring aanpak COVID-19
De informatie over het optreden van de regionale crisisorganisatie COVID-19 in onze regio wordt sinds de start verzameld
en periodiek teruggekoppeld.
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Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Niet van toepassing.
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