OPLEGNOTITIE INFORMEREND
Onderwerp

Evaluatie notitie gevolgen LF2018 voor de zorgpartners

Voorstel ter behandeling in

de vergadering van de bestuurscommissie Veiligheid

Status

Openbaar

Niet openbaar

Portefeuillehouder

Fred Veenstra

Auteur

Wim Kleinhuis

Bijlagen

Geen

Vergaderdatum

14 november 2018

Agendapunt

3.4

Betrokken afdeling/
medewerkers (functioneel)
OR/GO

Afdeling Crisisbeheersing
OR instemming
GO

OR advies

OR informatie

Kennisnemen van
1. Uitkomsten van de evaluatie van de notitie ‘Gevolgen LF2018 voor de zorgpartners’:
1.1. Terugkoppeling capaciteitsvraagstuk zorgpartners
1.2. Terugkoppeling maatwerkadvisering gemeenten

Inleiding
Eind 2017 is de evenementenkalender gepubliceerd van Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018). Naar
aanleiding daarvan hebben de zorgpartners: RAV Fryslân, Meldkamer Noord Nederland
(ambulancezorg), Doksterwacht Friesland en de ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden,
Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe bij Veiligheidsregio Fryslân zorgen geuit over de samenloop
van evenementen in de zomer van 2018. Deze samenloop zou in combinatie met de reguliere
evenementen tot onvoldoende zorgcapaciteit kunnen leiden. Veiligheidsregio Fryslân heeft naar
aanleiding van deze zorg regie genomen in het proces om met zorgpartners en gemeenten te komen tot
werkafspraken en maatwerkadviezen die de geuite zorg ondervangen.
De Bestuurscommissie Veiligheid heeft in haar vergadering op 20 juni 2018 geconcludeerd dat, mits de
gemaakte werkafspraken worden nageleefd, er geen sprake is van een capaciteitsprobleem bij de
zorgpartners. Om die reden is gemeenten gevraagd om de adviezen van de veiligheidsregio t.a.v.
evenementen over te nemen en te verwerken in de vergunningen. Daarnaast is door de
Bestuurscommissie Veiligheid aangegeven om in haar vergadering van 14 november 2018 terug te
koppelen hoe het proces is verlopen. In deze oplegnotitie informeren wij u over dit proces.

Kernboodschap
1.1 Terugkoppeling capaciteitsvraagstuk zorgpartners
Alhoewel de zomerperiode intensief is geweest voor de zorgpartners, hebben zich geen
capaciteitsproblemen voorgedaan door de evenementen die regulier en in het kader van LF2018 zijn
georganiseerd. De zorgpartners geven aan dat zij voldoende zijn meegenomen in de voorbereiding op,
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tijdens en na afloop van de evenementen. Door voorafgaand aan de evenementen in gesprek te gaan
met de (zorg)partners, gezamenlijk uitgangspunten te bepalen en werkafspraken te maken, konden de
zorgpartners zich adequaat voorbereiden en Veiligheidsregio Fryslân gerichter maatwerkadviezen
opstellen voor gemeenten.
1.2 Terugkoppeling maatwerkadvisering gemeenten
Om capaciteitsproblemen te voorkomen is gemeenten verzocht om de adviezen van Veiligheidsregio
Fryslân (m.n. t.a.v. de geneeskundige inzet op het evenement) over te nemen. De maatwerkadviezen
voor de risicovolle evenementen zijn door alle gemeenten overgenomen en zo nodig rond/tijdens het
evenement aangescherpt. Veiligheidsregio Fryslân wil in 2019 een verdere kwaliteitsslag maken in haar
maatwerkadvisering (zowel multidisciplinair als geneeskundig). De gemaakte werkafspraken met de
zorgpartners voor LF2018 kunnen de basis vormen voor deze kwaliteitsslag. Daarnaast ziet de
veiligheidsregio meerwaarde in regie over advisering bij gemeente overschrijdende evenementen. In
samenspraak met de gemeenten wordt dit nader onderzocht.

Communicatie
De uitvoering en proces van doorontwikkeling van de werkafspraken van LF2018 voor de zorgcapaciteit
wordt gedeeld met de betrokken zorgpartners.
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