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Onderwerp Evenementenadvisering LF2018 en vervolg gevolgen LF2018 voor de 

zorgpartners  
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Agendacommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Dhr. F. Veenstra 

Auteur Sandra Bosch en Froukje de Vries 

Bijlagen 1. Notitie vervolg gevolgen LF2018 voor de zorgpartners 
2. Notitie stand van zaken evenementen 2018  

Vergaderdatum 20 juni 2018 

Agendapunt 8 

Betrokken afdeling/ mede-
werkers (functioneel) 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Kennisnemen van 

• Stand van zaken evenementenadvisering LF2018 en het capaciteitsvraagstuk zorgpartners.  

 
Inleiding 

Eind 2017 is de voorlopige evenementenkalender vanuit LF2018 gepubliceerd. Deze evenementenkalen-
der was nog niet geheel compleet daarnaast zijn reguliere jaarlijks terugkerende evenementen aangevuld 
op de kalender. Deze totaal kalender is de werkkalender voor de veiligheidsregio en betrokken 
(zorg)partners. Vanuit de zorgpartners is aangegeven dat er zorgen zijn rond de advisering en voorberei-
ding van de evenementen en met name de samenloop van evenementen in augustus. Enkele van deze 
zorgen waren: (laat) publiceren van de evenementenkalender als definitieve versie en het ontbreken ana-
lyse van capaciteit hulpverlening en zorginstellingen. Deze zorg is gedeeld in het ROAZ en ook in de 
Bestuurscommissie Veiligheid.  

 
Kernboodschap 

De capaciteit van de zorgpartners is in de vakantieperiode beperkt. Dit kan mogelijk consequenties heb-
ben bij een opschaling. Daarom is in de advisering de insteek gekozen om op grond van de verzwarende 
factoren steviger in te zetten op Basis Life Support (BLS) en/of Advanced Life Support (ALS) hulpverle-
ning om (onnodig) vervoer naar de ziekenhuizen 
te beperken. Voorbeelden hiervan zijn Koningsdag (extra BLS), Tall Ships Races (ALS hulpverlening) 
en Sneekweek (ALS-hulpverlening eerste hulppost en transportcapaciteit). 
Naast de (extra) inzet op de jaarlijks terugkerende evenementen zoals Sneekweek, Psy-fi en Skûtsjesilen 
hebben de nieuwe evenementen Tall Ships Races, European Sports for all games, Zwemtochtelfsteden-
tocht 
Maarten van der Weijden en de Reuzen extra invloed op de (reguliere) beschikbare capaciteit. 

 
Consequenties 

Advisering 
In de inleiding van het geneeskundige advies richting gemeenten is een risicoanalyse opgenomen waarin 



 
 
 

Pagina 2 van 2 

de verzwarende factoren en de gevolgen voor de processen acute en publieke gezondheidszorg staan 
beschreven. De adviezen worden afgestemd met de zorgpartners. 
De wens vanuit de zorgpartners en de Bestuurscommissie Veiligheid is dat de adviezen door de gemeen-
ten worden overgenomen in de vergunningen. 
 
Proactief richting zorgpartners 
Veiligheidsregio Fryslân verstrekt tijdige informatie richting de zorgpartners. De informatie wordt verstrekt 
door middel van het (concept) meldingsformulier, aangevuld met informatie over evenementen die gelijk-
tijdig plaats vinden. 
De zorgpartners worden periodiek geïnformeerd over evenementen. Bijvoorbeeld over het te verwachten 
aantal zorgcontacten en de inzet van het aantal EHBO’ers. 
 
Afstemming zorgpartners 
Afstemmingsmomenten voor, tijdens en na een evenement zijn cruciaal. 
Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn bij een evenement kan de adviseur geneeskundige zorg van 
het betreffende evenement worden gebeld. 
 
Infrastructuur 
Een van de zorgpunten vanuit de zorgpartners is de infrastructuur en met name het vastlopen hiervan. 
Elk evenement kent een calamiteitenroute. De adviseurs geneeskundige zorg geven bij de gemeente aan 
dat deze ook gebruikt kunnen worden door huisartsen, verloskundigen, forensische artsen etc. Kortom de 
zorg aan bewoners en bezoekers dient gegarandeerd te zijn. Veiligheidsregio Fryslân adviseert gemeen-
ten om dit op te nemen in de bewonersbrieven. 
 
Algemeen zorgpunt ten aanzien van de reguliere samenwerkingsafspraken 
De politie heeft aangegeven in de zomermaanden schaarste in het personeel te hebben. Vanuit de analy-
se die binnen de politie heeft plaats gevonden is aangemerkt dat er op dit moment niet te weinig capaci-
teit is voor de algemene politietaken en inzet bij evenementen.  

 
Communicatie 

Aandachtspunt voor communicatie 
Er dienen voor de weekenden in augustus afspraken te worden gemaakt over communicatie tijdens of na 
afloop van een evenement over het aantal zorgcontacten. Hierbij kunnen de afspraken die rond oudjaar 
worden gemaakt mogelijk als uitgangspunt gehanteerd worden. Voor de concrete invulling over wie is in 
the lead en worden de afspraken oud jaar gehanteerd. Voorstel is om een van de zorgpartners (mogelijk 
RAV) de lead te geven.  
 
Vervolgplanning 
- 26 februari: overleg crisiscoördinatoren 
- Maart/April notitie afstemmen met zorgpartners 
- Medio mei afstemming ROAZ-leden 
- Medio mei regionaal overleg evenementen 
- 17 mei overleg crisisbeheersing 
- 17 mei afstemming met portefeuillehouder GHOR burgemeester Veenstra. 
- 22 mei Directie Crisisbeheersing 
- 4 juni Agendacommissie Veiligheid 
- 20 juni Bestuurscommissie Veiligheid (evt.). 
 
Daarnaast wordt het Directieteam Veiligheidsregio Fryslân geïnformeerd. 
De buurregio’s Veiligheidsregio Drenthe en Groningen worden specifiek voor de drukke weekenden geïn-
formeerd. 
 


