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Conceptbesluit
1. De looptijd van het huidige regionaal crisisplan 2016 – 2019 te verlengen tot de vaststelling van het
nieuwe crisisplan uiterlijk in 2021.

Inleiding
Conform de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) moet het bestuur van de VRF het regionaal crisisplan minimaal
eens per vier jaar vaststellen. Het regionaal crisisplan beschrijft de organisatie, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van rampenbestrijding & crisisbeheersing en
multidisciplinaire samenwerking in de regio Fryslân.
Dit kan gaan om inzetten waarbij de pieper gaat (GRIP-opschaling). Maar ook zonder dat er sprake is van
een GRIP-opschaling. Bijvoorbeeld bij een dreigende crisis of een maatschappelijk vraagstuk.
De VRF beschikt over een regionaal crisisplan dat op 1 januari 2016 inwerking is getreden. In het
verlengde hiervan moet op basis van de WVR per 1 januari 2020 een nieuw crisisplan worden
vastgesteld. Momenteel is het nieuwe crisisplan in ontwikkeling. Mede door de containercalamiteit en de
afhandeling daarvan is hier later mee gestart dan beoogd en is het niet reëel om per 1 januari 2020 een
nieuw crisisplan vast te stellen. Door het huidige crisisplan in looptijd te verlengen blijft VRF voldoen aan
de WVR.
Beoogd effect
VRF beschikt over een geldig crisisplan en voldoet aan de WVR. Tevens geeft dit de ruimte om een
nieuw crisisplan op te stellen waarin de huidige maatschappelijke thema’s, zoals inzet vrijwilligers,
zelfredzaamheid, flexibilisering crisisorganisatie en maatschappelijk ontwrichting een plek kunnen krijgen.

Argumenten
1.1 De looptijd van het huidige crisisplan verlengen tot in 2021, geeft ruimte om het schrijven van een
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nieuw crisisplan zorgvuldig te doen.
Er zijn een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor er nieuwe kansen ontstaan voor de
crisisorganisatie. Bijvoorbeeld ten aanzien van zelfredzaamheid en het snel delen van betrouwbare
informatie. Maar ook de inzet bij meer dan een flitsramp. Door deze ontwikkelingen te doorleven en te
beoordelen wat de impact is op de crisisorganisatie, kunnen we een goed crisisplan nog beter laten
aansluiten op de verwachtingen.
1.2 Het huidige crisisplan voldoet inhoudelijk, we hebben in de basis een goed functionerende
crisisorganisatie.
In de basis voldoet het huidige crisisplan nog steeds. Evaluaties van inzetten en beoordelingen van de
inspectie JenV bevestigen dit. De noodzaak om het nieuwe crisisplan uiterlijk per 1 januari 2020 vast te
stellen wordt met name ingegeven door de WVR. Er is daarom geen risico om het huidige crisisplan
langer aan te houden.

Kanttekeningen/risico’s
1.1 Samenhang met deelplannen
Gelijktijdig aan de herziening van het crisisplan vindt ook een herziening plaats van de monodisciplinaire
deelplannen Geneeskundige zorg en Bevolkingszorg. Deze activiteiten vinden plaats in de eigen kolom,
maar er moet samengewerkt worden op thema’s.

Financiële consequenties
n.v.t.

Vervolgaanpak/uitvoering
In de BC Veiligheid op 13 februari 2020 zal het proces om te komen tot een nieuw crisisplan aan u
worden voorgelegd.

Communicatie
Communicatie maakt onderdeel uit van de projectaanpak.

Besluit:
Paraaf
secretaris:

niet vastgesteld
ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur
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