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Gevraagd besluit 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 
Kennis te nemen van het rapport “Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing” en de 
rapporten van de vier bijbehorende deelonderzoeken ‘Borging vakbekwaamheid 
crisisfunctionarissen’, ‘Samenwerking’, ‘Kwaliteitszorg’ en ‘Operationele prestaties’ 
 

 
 

Toelichting voorstel 

 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRG van 7 mei jl. zijn de rapporten van de Inspectie 
Justitie en Veiligheid (IJenV) ‘Beeld operationele prestaties VRG’ en ‘Beeld kwaliteitszorg VRG’ ter 
informatie aangeboden. Nu is het periodiek beeld over de stand van zaken van de rampenbestrijding 
en crisisbeheersing in ons land gereed en gepubliceerd, evenals bovengenoemde rapporten van de 
deelonderzoeken.  
 
De minister van JenV heeft op 2 juli jl. de rapporten met een beleidsreactie naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Daarmee zijn deze rapporten en de al eerder toegestuurde regiobeelden van de 
deelonderzoeken die in de veiligheidsregio’s hebben plaatsgevonden, openbaar. Alle rapporten zijn 
op de website van IJenV geplaatst.  
 
In 2016 concludeerde IJenV in de Staat van de rampenbestrijding dat de veiligheidsregio’s in de 
daaraan voorafgaande jaren een positieve ontwikkeling hadden doorgemaakt en in toenemende 
mate taakvolwassen waren geworden. 
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In het Periodiek beeld constateert IJenV op basis van de vier deelonderzoeken dat de positieve lijn uit 
2016 zich verder heeft doorgezet. De veiligheidsregio’s zijn aan de slag gegaan met de 
verbeterpunten en tonen aan dat op een groot aantal toetspunten de kwalificatie ‘op orde’ van 
toepassing is. De veiligheidsregio’s hebben meer zicht op de vakbekwaamheid van de 
crisisfunctionarissen, kwaliteitszorg wordt steeds beter ingebed in de aanpak en werkwijze en ook de 
samenwerking is goed verankerd in de organisatie. Voor wat betreft de operationele prestaties laten 
de veiligheidsregio’s op meer aspecten dan in 2016 zien de zaak op orde te hebben. 
 
Anderzijds maken de deelonderzoeken ook duidelijk dat er nog mogelijkheden zijn tot verdere 
verbetering. Dit heeft met name te maken met volledig doorlopen van de kwaliteitscirkel. Daarnaast 
kunnen veiligheidsregio’s nog meer gebruik maken van elkaars ervaringen en expertise. 
In het licht van het bovenstaande ziet IJenV drie belangrijke ontwikkelopgaven voor de 
veiligheidsregio’s voor de komende jaren. Het betreft: 
1. meer en beter zicht op prestaties; 
2. versterking kwaliteitszorg; 
3. noodzaak tot intensievere samenwerking. 
 

 
 

Afstemming/consequenties 

 Afgestemd Consequenties 

Juridisch ☒ Geen publicatieplicht 

Financieel ☐  

Personeel ☐  

IM/ICT ☐  

Communicatie ☒ In een nieuwsbericht op VRG website wordt link naar website IJenV 
gegeven 

Inkoop ☐  

Overig ☐  

 


