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Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat. 
 
 

Onderwerp Rapporten Inspectie JenV Operat.Prest. en 
Kwaliteitszorg 

Datum 7-5-2020 
Portefeuillehouder Dhr. Schuiling 
Sector Directie 
Bijlage(n) 1. Beeld VRG operationele prestaties 

2. Aanbiedingsbrief Beeld operationele prestaties 
VRG aan het bestuur van VRG t.a.v. de voorzitter 
11 december 2019 
3. Beeld VRG kwaliteitszorg 
4. Aanbiedingsbrief Beeld kwaliteitszorg VRG aan 
de voorzitter van VRG 16 september 2019 

Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter informatie 
 
 

Gevraagd besluit 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 
Kennis te nemen van de hieronder genoemde rapporten van de Inspectie van Justitie en Veiligheid: 

• Beeld operationele prestaties VRG 
• Beeld kwaliteitszorg VRG 

 
 

Toelichting voorstel 

 
Eind maart/begin april 2020 was het voornemen van de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: 
Inspectie) om voor de vierde keer een periodiek beeld uit te brengen over de stand van zaken van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land (voorheen: de ‘Staat van de 
Rampenbestrijding’). Dit beeld is, vermoedelijk vanwege de coronacrisis, nog niet opgesteld c.q. 
gedeeld. Het Periodieke beeld 2019 zal aan het bestuur worden aangeboden zodra deze 
beschikbaar is. Tot het moment van openbaarmaking van het Periodieke beeld hebben de beelden 
van de vr’s een vertrouwelijk karakter. 
 
Voor het periodiek beeld doet de Inspectie onderzoek naar vier onderwerpen op het gebied van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing, te weten: 
 

- Operationele prestaties,  
- Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen,  
- Samenwerking 
- Kwaliteitszorg.  

 



VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN 

2 
 

Twee deelonderzoeken (operationele prestaties en kwaliteitszorg) zijn reeds gereed en worden 
hierbij reeds met het Algemeen Bestuur gedeeld. 
 
Deze onderwerpen vormen de thema’s van vier deelonderzoeken die de input leveren voor het 
‘Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing’. Het deelonderzoek Operationele 
prestaties vond plaats in elke veiligheidsregio. De Inspectie heeft geoordeeld dat alle punten voor 
VRG op orde zijn. De overige onderwerpen zijn onderzocht in acht of negen verschillende 
veiligheidsregio’s, één onderwerp per regio. In VRG is, naast het deelonderzoek Operationele 
prestaties, onderzoek gedaan op het onderwerp Kwaliteitszorg. De Inspectie heeft geoordeeld dat 
alle punten voor VRG op orde zijn.  
 

 

 
 

Afstemming/consequenties 

 Afgestemd Consequenties 
Juridisch ☐ N.v.t. 
Financieel ☐ N.v.t. 
Personeel ☐ N.v.t. 
IM/ICT ☐ N.v.t 
Communicatie ☐ N.v.t. 
Inkoop ☐ N.v.t. 
Overig ☐ N.v.t. 

 


