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Onderwerp Toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing Ons kenmerk
2230591

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte Voorzitter, brief behandelen.

Hierbij informeer ik u over het nieuwe toetsingskader voor de
multidisciplinaire taakuitvoering van de veiligheidsregio’s in het kader van
de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Dit toetsingskader gebruikt
de Inspectie het komende jaar voor de nieuwe Staat van de
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2019.

De veiligheidsregio’s hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld in een
omgeving waarin veel veranderingen plaatsvinden. De Inspectie zet erop
in het toezicht zo goed mogelijk te laten aansluiten op deze
ontwikkelingen. In de Staat 2016 deed de Inspectie een eerste aanzet tot
een meer kwalitatieve beoordeling van de prestaties van de
veiligheidsregio’s. Deze lijn trekt de Inspectie in het nieuwe
toetsingskader verder door.

Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van dit toetsingskader zijn:
1. Toezicht wordt gehouden vanuit verbinding, waarbij de

veiligheidsregio zelf moet aantonen/laat zien dat zij aan de gestelde
normen/eisen voldoet. Door verbinding met de regio’s weet de
Inspectie of de regio’s de goede dingen doen en in welke mate. De
regio’s worden door de Inspectie uitgenodigd en uitgedaagd om
steeds te vertellen wat ze doen, waarom ze doen wat ze doen en hoe
dat geduid moet worden.

2. Het toezicht wordt gehouden vanuit het grotere belang van verdere
kwaliteitsverbetering van de crisisorganisatie van de
veiligheidsregio’s. Daarbij is ruimte voor de eigen context van de
veiligheidsregio.

3. Bij incidenten en crisis gaat het niet alleen om de meer ‘klassieke’
incidenten zoals branden en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen,
maar ook om de rol van de veiligheidsregio’s bij crises in de
functionele keten en het sociale domein.

4. Het toezicht is gericht op de kwaliteit van de taakuitvoering waarin de
huidige wet- en regelgeving wordt meegenomen.
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Belangrijk is dat dit nieuwe toetsingskader tot stand is gekomen met
betrokkenheid vanuit de veiligheidsregio’s en andere stakeholders, zoals.
de beleidsmakers met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. Datum

22 maart 2018
Het concept toetsingskader is tijdens verschillende bijeenkomsten op

Ons kenmerk
diverse niveaus (uitvoerend, tactisch en strategisch niveau) besproken. 2230591
Deze bijeenkomsten leverden veel waardevolle informatie op. De
Inspectie heeft de constructieve manier van samenwerken om dit
toetsingskader in gezamenlijkheid tot een sterk eindproduct te maken
bijzonder gewaardeerd. Nogmaals dank voor alle betrokkenheid vanuit uw
veilig hei ds regio.

Het nieuwe toetsingskader heeft gevolgen voor de wijze waarop de
Inspectie omgaat met de systeemtest. De Inspectie zal de opzet,
uitvoering en evaluatie van de systeemtest niet meer op zich zelf
controleren en beoordelen. De systeemtest maakt deel uit van het geheel
van operationele prestaties die de veiligheidsregio aan de Inspectie
inzichtelijk maakt.

Het nieuwe toetsingskader met daarbij een toelichting treft u in de
bijlage. Tevens kunt u op de website van de Inspectie meer informatie
vinden over het nieuwe toetsingskader en de wijze waarop de Inspectie
het toezicht op de veiligheidsregio’s de komende jaren gaat vormgeven.

In de bijlage vindt u eveneens een overzicht van alle regio-inspecteurs.
Op korte termijn zullen deze inspecteurs uw veiligheidsregio benaderen
om een toelichting te geven, vragen te beantwoorden en afspraken te
maken over de wijze waarop de toezichtsactiviteiten de komende tijd
concreet worden vormgegeven.

Met vriendelijke groet,

J.G. Bos—---—
Hoofd Inspectie Justitie en Veiligheid
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