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A.

Basishandreiking Crisisnoodopvang

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

kennis te nemen van de Basishandreiking Crisisnoodopvang.

Toelichting
Het Veiligheidsberaad heeft op 22 maart 2021 kennis genomen van de bijgevoegde Basishandreiking Crisisnoodopvang
en heeft verzocht deze door te geleiden naar het algemeen bestuur van de eigen veiligheidsregio. De handreiking,
opgesteld in opdracht van de bestuursvoorzitter van het COA en de portefeuillehouder Gemeenten van het
Veiligheidsberaad (de heer Out), is bedoeld ter ondersteuning van de organisatie en uitvoering van crisisnoodopvang en
heeft geen dwingend karakter.
Het document bestaat uit vier delen met richtlijnen en handvatten die helpen bij de inrichting en uitvoering van
crisisnoodopvang, namelijk:
A.
Bestuurlijke voorbereiding en processen, met een uiteenzetting van het besluitvormingsproces en de rollen, taken
en verantwoordelijkheden bij de inzet van crisisnoodopvang;
B.
Uitvoering, waarin een overzicht wordt gegeven van de wensen en eisen rondom de inrichting van een
crisisnoodopvang;
C.
Gezondheidszorg, waarin de gezondheidszorgaspecten en de te organiseren geneeskundige hulp worden
beschreven die samenhangen met het verblijf van een asielzoeker in de crisisnoodopvang;
D.
Communicatie, waarbij handvatten worden gegeven ten aanzien van het informeren van de lokale gemeenschap
over een crisisnoodopvang.
Over de inhoud is afgestemd met de burgemeester van Huizen en (medewerkers van) het COA, diverse gemeenten, het
Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, GGD GHOR Nederland, het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, de nationale
politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

Verdere behandeling
De VRU beziet op welke wijze de handreiking kan worden geïmplementeerd binnen de regio, in afstemming met de
gemeenten en GHOR. Belangrijke notie daarbij is dat de GHOR de zorg niet zelf regelt, maar de gemeenten ondersteunt om
de benodigde zorg tijdig te realiseren met behulp van het geneeskundige netwerk. De handreiking wordt tevens ter
bespreking geagendeerd in het Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht (ROCU).
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