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A.

Brief aan gemeenten 8 september 2021 plan van aanpak doorontwikkeling Bevolkingszorg

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

kennis te nemen van de voortgang doorontwikkeling Bevolkingszorg.

Toelichting
Het algemeen bestuur heeft op 30 maart 2020 kennis genomen van de taak die de Coördinerend Functionaris op zich heeft
genomen, namelijk de doorontwikkeling van Bevolkingszorg. In de vergadering van 8 februari 2021 is de stand van zaken
gedeeld. Deze memo rapporteert opnieuw over de voortgang van de doorontwikkeling.

Plan van aanpak
In samenwerking met het ROCU (Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht) is een plan van aanpak opgesteld om te
komen tot een doorontwikkeling van Bevolkingszorg. Hierop heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Crisisbeheersing &
GHOR op 25 mei 2021 positief geadviseerd, waarmee een daadwerkelijke start is gemaakt. De burgemeesters,
gemeentesecretarissen en adviseurs crisisbeheersing zijn per brief hierover geïnformeerd (bijlage A).

Stand van zaken
Vanuit het ROCU heeft een aantal adviseurs crisisbeheersing (verzameld in de ontwikkelgroep) vervolgens de uitvoering van
het plan van aanpak ter hand genomen. Begin 2021 is begonnen met de eerste fase van de doorontwikkeling, namelijk het
opstellen van de probleembeschrijving, het kader en doelstellingen/uitgangspunten. Inmiddels hebben een aantal
bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn de producten van de eerste fase in de afrondende fase.
Opgemerkt moet worden dat het veel tijd heeft gekost om te komen tot een gedeeld kader waarbinnen de
doorontwikkeling zich afspeelt. Een voorbeeld hiervan is het gesprek over de definitie van gemeentelijke crisisbeheersing
versus bevolkingszorg. Een ander voorbeeld is het betrekken van landelijke ontwikkelingen (naar aanleiding van het rapport
van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s). Naast dat de ontwikkelgroep actief is met de doorontwikkeling is ook
de OBCC (Ontwikkel- en Beleidsgroep Crisiscommunicatie) betrokken bij de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Vanwege
de grote inzet van leden van de OBCC bij de aanpak van corona bij gemeenten is de OBCC pas na de zomer actief geworden
op dit onderwerp. Er wordt een integraal eindadvies doorontwikkeling bevolkingszorg opgeleverd, waarbij
crisiscommunicatie een apart onderdeel zal innemen (dit gelet op de landelijke ontwikkelingen waarbij crisiscommunicatie
als los van bevolkingszorg wordt gezien).
Deze ontwikkelingen maken dat op dit moment enige achterstand is op de planning uit het plan van aanpak. De
verwachting is dat de uiteindelijke planning van de doorontwikkeling (afronding eerste kwartaal 2022) nog steeds behaald
kan worden, aangezien er naast de producten in fase 1 ook al gewerkt wordt aan de volgende fase.
Zoals hierboven aangegeven vinden er op landelijk ontwikkelingen plaats in het kader van de evaluatie Wet
veiligheidsregio's. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op bevolkingszorg. Een mogelijk knelpunt hierbij is dat het tempo
van deze ontwikkelingen lager is dan het tempo van de regionale doorontwikkeling. Vanuit het project doorontwikkeling
bevolkingszorg worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en wordt er actief een bijdrage geleverd.
Daarmee wordt geprobeerd zoveel mogelijk hierop aan te sluiten.
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Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

Verdere behandeling
De Coördinerend Functionaris geeft verdere invulling aan de herijking.
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