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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

      

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Vaststellen van de rapportage van de systeemtest 2016 en de daarop gebaseerde conclusies. 

 
Inleiding 

In augustus heeft de jaarlijkse systeemtest plaatsgevonden. Bij een systeemtest wordt beoordeeld in 
hoeverre de crisisorganisatie voldoet aan het landelijk normenkader van de Inspectie VenJ. Het 
normenkader is een vaststaand gegeven; in overleggen met de Inspectie komt naar voren dat er gezocht 
wordt naar andere vormen om de ‘staat van de rampenbestrijding’ te monitoren. Als mogelijkheid wordt 
daarbij gedacht aan het formuleren van twee positieve en twee verbeterpunten voor iedere regio; het is 
niet de verwachting dat de totale rapportage wordt gepubliceerd. De Inspectie heeft dan ook nog geen 
definitieve publicatie uitgebracht over de systeemtest van 2015. 
 
De normen zijn gebundeld in vijf thema’s: alarmering, opschaling, organisatie, informatiemanagement en 
Wvr. Als context van de rapportage is het goed om er rekening mee te houden dat de beoordelingen 
uitsluitend de variant ja of nee kennen. Wanneer gedeeltelijk voldaan wordt aan de norm, leidt dat tot een 
‘nee’. Als toevoeging is in het rapport dan de relativering aangegeven. 
 
Het scenario was gebaseerd op één van de actuele risico’s, namelijk onrust in een asielzoekerscentrum 
en als gevolg daarvan demonstraties tussen voor- en tegenstanders. Het incident in de systeemtest werd 
gesimuleerd op de locatie van het beoogde nieuw te bouwen asielzoekerscentrum in Heerenveen. 
Daarmee werd een CoPI, een ROT, een team Bevolkingszorg en een gemeentelijk Beleidsteam in de 
gemeente Heerenveen ingezet. In de voorbereiding en de uitvoering van de systeemtest is ook het COA 
als externe partner betrokken geweest. 
 
De concept rapportage is afgestemd met de voorzitters van de crisisteams. 
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Beoogd effect 

De systeemtest geeft inzicht in het functioneren van onze regionale crisisorganisatie. Op deze manier 
wordt minimaal één keer per jaar de volledige opschaling en inzet van alle crisisteams beoefend. De 
belangrijkste aandachtspunten zijn genoemd in de bestuurlijke samenvatting.   
Het beeld hiervan wijkt niet sterk af van de ervaringen die de laatste jaren zijn opgedaan tijdens 
operationele inzetten. De positieve uitkomsten en de genoemde aandachtspunten bepalen mede de 
prioriteiten in de taken van de afdeling crisisbeheersing.  
 

 
Argumenten 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

 

 
Financiële consequenties 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

 

 
Communicatie 

 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


