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Voorstel
1.
2.

Het Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013 van de Veiligheidsregio's
Gooi & Vechtstreek en Flevoland in te trekken.
Het Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2020 Flevoland en Gooi en
Vechtstreek, waarin aan drie functionarissen in de kolom Bevolkingszorg
bevoegdheden worden gegeven voor alarmering, opschaling, uitvoering en opdracht
opdrachten met financiële gevolgen tot € 50.000 vast te stellen.

Samenvatting
Het Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg is geactualiseerd naar de huidige wet- en
regelgeving en herziende planvorming van de veiligheidsregio’s. De sleutelfunctionarissen
(Officier van Dienst Bevolkingszorg, Algemeen Commandant Bevolkingszorg, Hoofden
Taakorganisaties Bevolkingszorg) zijn (inter)regionaal ingevuld en hebben de bevoegdheden die
normaliter bij de gemeentelijke organisatie behoren (verlengd lokaal bestuur). Tijdens
calamiteiten/crisis is het noodzakelijk dat deze functionarissen het mandaat hebben om snel acties
te ondernemen. Het bijgevoegd mandaatbesluit formaliseert dit, waarin de bevoegdheden worden
gegeven voor alarmering, opschaling, uitvoering en opdracht opdrachten met financiële gevolgen
tot € 50.000. De colleges van burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om dit
mandaatbesluit te bekrachtigen.

Inleiding
Op 17 december 2013 hebben het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn
bevoegdheden betreft, besloten mandaat te verlenen aan de sleutelfunctionarissen in de
gemeentelijke crisisorganisatie. Deze sleutelfunctionarissen zijn:
Officier van Dienst Bevolkingszorg in het Commando Plaats Incident (CoPI)
Algemeen Commandant Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team (ROT)
Hoofden Taakorganisaties Bevolkingszorg van het Team Bevolkingszorg in het
Regionaal CrisisCentrum (RCC).
Sinds die tijd zijn bij verschillende gemeenten andere burgemeesters aangetreden, gemeenten zijn
gefuseerd, het regionaal crisisplan is herzien en vastgesteld door de veiligheidsdirectie van
Veiligheidsregio Flevoland op 9 oktober 2017 en door de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek op 27 september 2017. Het mandaatbesluit is geactualiseerd op deze
ontwikkelingen.
In de vergadering van het gezamenlijk veiligheidsbestuur van 4 december jl. is het
mandaatbesluit Bevolkingszorg vastgesteld. Op 13 januari 2020 is het mandaatsbesluit door de
Coördinator Bevolkingszorg verzonden aan de adviseurs crisisbeheersing. Vervolgens is het

mandaatbesluit op 22 januari 2020 besproken met de adviseurs crisisbeheersing van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen van het
mandaatbesluit. De definitieve versie is gedeeld met de collega’s uit de Veiligheidsregio
Flevoland.
Het mandaatbesluit gaat over de crisisorganisatie van Bevolkingszorg. De processen van
Bevolkingszorg zijn geregionaliseerd in de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en Flevoland. In
geval van een calamiteit of crisis is het wenselijk dat sleutelfunctionarissen het mandaat hebben
om snel acties te ondernemen. Dit omdat in een crisissituatie de betrokken medewerkers
bevoegdheden uitoefenen die normaliter bij de gemeentelijke organisatie behoren (verlengd
lokaal bestuur). Het bijgevoegd mandaatbesluit formaliseert dit.

Probleemstelling/doel
Het formeel in mandaat overdragen van privaatrechtelijke bevoegdheden door het college
van burgemeester en wethouders van Hilversum aan drie functionarissen in de kolom
Bevolkingszorg: de Officier van Dienst Bevolkingszorg (actie op de plek van de
calamiteit/crisis), de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (actief in het regionaal
crisiscentrum in Hilversum of Lelystad) en de Hoofden Taakorganisaties Bevolkingszorg (die
vallen onder de Algemeen Commandant).

Argumenten
1.1.

Het mandaatbesluit crisisorganisatie bevolkingszorg is verouderd. De colleges van
burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om dit besluit in te trekken.

2.1.

Het college van burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om op grond van
artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wet
Bestuursrecht, artikel 2.2.3 lid 2 en 2.3.2 lid 1, onder a, b, e en f van het Besluit
veiligheidsregio's en de Wet veiligheidsregio's het mandaatbesluit vast te stellen.

2.2.

Het mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg is geactualiseerd en opnieuw
vastgesteld door het gezamenlijk algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi &
Vechtstreek en Flevoland.

2.3.

De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) c.q. de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg (AC-Bz)is tijdens een calamiteit/crisis de hoogst operationeel
leidinggevende. Als vertegenwoordiger van de kolom bevolkingszorg kan hij of zij
verplichtingen aan moeten gaan die voor rekening van de getroffen gemeente komen. In het
mandaatbesluit wordt de positie van OvD-Bz dan wel AC-Bz bevestigd en wordt hen
mandaat gegeven voor die verplichting. Dit mandaat wordt ook in beperkte mate gegeven aan
de Hoofden Taakorganisaties Bevolkingszorg.

2.4.

Het mandaatbesluit is te allen tijde van toepassing, ongeacht of er sprake is van lokale
invulling van een functie, een invulling tussen gemeenten onderlinge, regionale of
interregionale invulling. Ook op tijdelijk extra inzet van bijvoorbeeld OvD-Bz (bijv. grotere
evenementen) is dit mandaatbesluit van toepassing.

Kanttekeningen
Indien er geen mandaat wordt verstrekt betekent dit dat bij een calamiteit/crisis voor elk besluit
dat (financiële) consequenties heeft voor de betrokken gemeente, (vooraf) dekking geregeld moet
zijn en moeten worden voorgelegd aan het college van de betrokken gemeente(n). Bij een
calamiteit/crisis is het cruciaal, zeker in de acute fase, om snel kunnen handelen.

Financiën, middelen & capaciteit
Aan dit besluit zijn geen financiële consequenties verbonden.

Uitvoering en Communicatie
-

Na vaststelling in het college volgt een terugkoppeling naar de veiligheidsregio over het
genomen besluit.
Het besluit wordt openbaar bekend gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes
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2.
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