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Datum 11 december 2019 Ons kenmerk

Onderwerp Aanbieding Beeld Operationele prestaties 2772790

Bijlagen
1

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.Geachte heer Schuiling, Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Binnenkort brengt de Inspectie Justitie en Veiligheid voor de vierde keer een
periodiek beeld uit over de stand van zaken van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing in ons land, voorheen genoemd de ‘Staat van de
Rampenbestrijding’.

Voor het periodiek beeld heeft de Inspectie onderzoek gedaan naar vier
onderwerpen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, te weten:
• Operationele prestaties
• Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen
• Samenwerking
• Kwaliteitszorg

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
overige onderwerpen zijn onderzocht in acht of negen verschillende
veiligheidsregio’s, één onderwerp per regio. In uw veiligheidsregio is, naast het
deelonderzoek Operationele prestaties, onderzoek gedaan op het onderwerp
Kwatiteitszorg.

Aanvankelijk had de Inspectie het voornemen om de uitkomsten van de twee in
uw regio uitgevoerde onderzoeken in een gecombineerd regiobeeld aan u aan te
bieden. Het onderwerp Operationele prestaties vergde echter aanvullend
onderzoek waardoor de doorlooptijd daarvan langer zou worden dan van de
andere drie onderzoeken. Dit is afgestemd met een vertegenwoordiging van de
Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s. De Inspectie heeft vervolgens besloten
de beelden van de twee deelonderzoeken afzonderlijk aan u aan te bieden. U
heeft inmiddels het beeld ‘Kwaliteitszorg’ van de Inspectie ontvangen.
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Met genoegen bied ik u nu het beeld ‘Operationele prestaties’ van UW Inspectie Justitie en
veiligheidsregio aan. Het beeld bevat de bevindingen van dit deelonderzoek en de Veiligheid

beoordeling van de Inspectie van het operationeel presteren van uw
crisisorganisatie tijdens de aanpak van rampen en crises in de jaren 2016-2018. Datum

11 december 2019

Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek verwijs ik u graag naar het
Ofls kenmerk

bijgevoegde beeld.

Mocht u of de directeur van uw veiligheidsregio behoefte hebben aan een
persoonlijke toelichting, dan verneem ik dat graag.

Met vn endeiijkegrot,

Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid

Bij lage ( n)
Beeld Operationele prestaties

Cc:
Directeur Veiligheidsregio Groningen
Liaison Veiligheidsregio Groningen
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