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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

Het algemeen bestuur van de VRF voor te stellen:  
1. In te stemmen met het feit dat de rol van Algemeen Commandant Bevolkingszorg in het ROT 

tijdens een crisis onderdeel is van de functie van gemeentesecretaris; 
2. Te bepalen dat iedere gemeente een gemeentesecretaris en/of loco-gemeentesecretaris levert 

voor de rol van Algemeen Commandant Bevolkingszorg, uitgezonderd de Waddeneilanden; 
3. De gemeentesecretaris van Leeuwarden aan te wijzen voor de functie van coördinerend 

gemeentesecretaris met ingang van 1 september 2018.  

 
Inleiding 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg 
Sinds 1 januari 2012 zijn de eerste expertteams voor bevolkingszorg actief, de gemeentelijke taken in de 
crisisbeheersing. Sindsdien vervullen 6 gemeentesecretarissen de rol van Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg (ACBZ) in het Regionaal Operationeel Team (ROT). In de periode 2012-2018 heeft een 
aantal wisselingen plaatsgevonden.   
 
Met ingang van 1 januari 2018 zijn 2 ACBZ’s gestopt en tot op heden is het niet gelukt om opvolgers te 
vinden. Nu het via een vrijwillige aanpak niet gelukt is om voldoende bezetting te krijgen voor het ACBZ-
piket hebben de gemeentesecretarissen afgesproken om het verplichtend te gaan regelen. Dit betekent: 
elke gemeente verbindt zich eraan om op het niveau van gemeentesecretaris en/of loco-
gemeentesecretaris structureel een bijdrage te leveren aan het ACBZ-piket. Een uitzondering hierop 
betreft de gemeentesecretarissen van de Waddeneilanden. De feitelijke implementatie van dit besluit is 
maatwerk. Zo kunnen bijv. persoonlijke omstandigheden of een andere rol in de crisisorganisatie reden 
zijn om niet mee te doen aan dit piket.  
 
Per jaar nemen zes (loco)gemeentesecretarissen deel aan het piket. Dit betekent dat zij gedurende dat 
jaar iedere zes weken één week piket hebben. Jaarlijks stromen drie secretarissen in en drie uit. Dit wordt 
jaarlijks in het POOK/POG besloten.  
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Dit betekent ook dat alle aangeleverde (loco-)gemeentesecretarissen jaarlijks deelnemen aan een 
basisopleiding voor hun rol in een gemeentelijk beleidsteam en voor hun rol in het ROT. De 
gemeentesecretarissen die het betreffende jaar piket draaien, nemen deel aan de ROT oefeningen en 
andere vakbekwaamheidsactiviteiten.  
 
Coördinerend gemeentesecretaris 
De gemeentesecretaris van Leeuwarden zal de functie van coördinerend gemeentesecretaris structureel 
op zich nemen. 

 
Beoogd effect 

Het borgen van het piket ACBZ en het voorzien in de vacature voor coördinerend gemeentesecretaris. 

 
Argumenten 

Met dit voorstel wordt de bezetting goed ingevuld. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

Jaarlijkse inventarisatie voor de invulling van het jaar via het POOK/POG laten plaatsvinden, zodat niet 
een terugkerende discussie ontstaat. 

 
Financiële consequenties 

Geen 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

VRF zorgt voor een rooster dat via POG/POOK wordt afgestemd met de gemeentesecretarissen. 

 
Communicatie 

 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


