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Inleiding 

 

Op 4 december 2020 verscheen het eindrapport Evaluatie Wet 
Veiligheidsregio’s1 (Wvr) en op 3 februari 2021 het 
Kabinetsstandpunt evaluatie Wet Veiligheidsregio's. Zowel in het 
rapport van de evaluatiecommissie Wvr als in het 
kabinetsstandpunt daarop wordt voorgesteld om de 
Veiligheidsregio’s een sterkere regierol te geven op bevolkingszorg 
en crisiscommunicatie. Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober 
2021 besloten de adviezen van de evaluatiecommissie en het 
Kabinetsstandpunt verder uit te werken in een landelijk beschreven 
kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), ter 
vaststelling door de 25 besturen Veiligheidsregio. Het vastgestelde 
kwaliteitsniveau kan vervolgens dienen voor implementatie in de 
regio’s en daarnaast worden meegenomen in het traject van de 
wetsontwikkeling  
 
In de bijlage vindt u het projectplan van het Veiligheidsberaad 
waarin meer informatie over de verdere uitwerking, de 
achtergronden en de context en het besluit om te komen tot een 
landelijk uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg en 
crisiscommunicatie wordt gegeven. 
 
Het beoogde resultaat is gericht op:  

a. een eenduidige beschrijving van bevolkingszorg, inclusief 
een afbakening tussen bevolkingszorg en gemeentelijke 
crisisbeheersing;  

b. landelijke kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg (incl. 
crisiscommunicatie), die ten minste een verbetering 



 
inhouden t.o.v. de huidige gemiddelde situatie bij de 
gemeenten;  

c. certificering van opleidingen, examens en nascholing, 
gericht op het vakbekwaam worden en blijven van 
functionarissen;  

d. een eenduidige beschrijving van de rol van de 
Veiligheidsregio’s op de monitoring van het vastgestelde 
kwaliteitsniveau en op de ondersteuning van de inliggende 
gemeenten op de uitvoering;  

e. kaders voor regionale inkleuring en flexibiliteit;  
f. indicatie van de financiële consequenties bij implementatie 

in de regio’s;  
g. uitgangspunten voor wetteksten in het kader van de 

wetswijziging.  
 
Bestuurlijke aandachtspunten  
Vanuit de portefeuillehouder van het ‘bestuurlijk overleg 
Gemeenten van het Veiligheidsberaad - met de bestuurlijk 
portefeuillehouders Bevolkingszorg/Crisisbeheersing van de 
Veiligheidsregio’s’ is veel steun gebleken om te komen tot een 
landelijk beschreven kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg en 
crisiscommunicatie.  
 
Er zijn daarbij enkele aandachtspunten meegegeven:  

• Om bij bovenregionale crises te kunnen samenwerken, is een 
landelijk uniform, geborgd kwaliteitsniveau nodig. Dat vereist 
eenduidigheid in opleidingen en examinering;  

• Zorg voor duidelijke rollen en taken van gemeenten en 
Veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld door scheiden van de 
verantwoordelijkheid voor regie (op voorbereiding en 
kwaliteitsbewaking) en uitvoering;  

• Zorg voor scheiden van het ‘wat’ (landelijk uniforme 
kwaliteitseisen vaststellen) en het ‘hoe’ (beschikbaarheid en 
continuïteit op regionaal/lokaal niveau organiseren); 

• Doe nu al wat kan en regel waar nodig zaken in de nieuwe wet. 
 
Planning 
Het project is in februari 2022 gestart met een beoogde einddatum 
van oktober 2022. 
Mogelijk dat door de inzet van gemeenten en veiligheidsregio’s op 
de vluchtelingenopvang van Oekrainers het opleveren van het 
eindresultaat langer duurt naar nu beoogd.   
 
Vertegenwoordiging 
Burgemeester Rijpstra vertegenwoordigd Fryslân in het Bestuurlijke 
Overleg Bevolkingszorg. De coördinerend gemeentefunctionaris, 
dhr. E. de Jong, neemt namens Fryslân deel aan het Landelijk 
Netwerk Bevolkingszorg (LNB). Daarnaast is Fryslân ambtelijk 
vertegenwoordig in het Landelijk Overleg Coördinatoren 
Bevolkingszorg (LOCB). Via deze gremia wordt input geleverd aan 
het landelijk project.  
 

Kernboodschap 

 

Het komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg 
betreft een landelijke ontwikkeling, die naar verwachting geen grote 
gevolgen heeft voor Fryslân.  
 

Consequenties 

 

Bevolkingszorg is in de 25 Veiligheidsregio’s verschillend 
georganiseerd. In Fryslân is bevolkingszorg 
al grotendeels ingericht zoals in de ambitie is beschreven. Hele 



 
grote wijzingen worden door ons, zoals het nu lijkt, niet verwacht.   

Communicatie 

 

Via de nieuwsbrieven Bevolkingszorg worden de gemeenten en 
crisisfunctionarissen Bevolkingszorg op de hoogte gehouden van 
het project en andere (landelijke) ontwikkelingen. 
 
Parallel aan de landelijke ontwikkeling wordt in Fryslân gewerkt aan 
de herziening van het Deelplan Bevolkingszorg incl. 
crisiscommunicatie. In afstemming met AOV’ers, 
crisiscommunicatieadviseurs, crisisfunctionarissen (bevolkingszorg 
en communicatie), operationeel leiders en een klankbordgroep van 
gemeentesecretarissen wordt in september 2022 het eindresultaat 
voorgelegd aan het Plenair Overleg Oranje Kolom (POOK) .  
 

 

 

 


