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Voorstel regioraad
Samenvatting
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente stelt eens in de vier jaar het regionaal
crisisplan vast. Het Algemeen Bestuur van de GGD (Regioraad) dient in te stemmen met het
onderdeel infectieziekten in het regionaal crisisplan, omdat infectieziektebestrijding een
wettelijke gemeentelijke uitvoeringstaak is van de GGD. De bestuurscommissie Publieke
Gezondheid heeft op 15 december 2011 inhoudelijk ingestemd met het onderdeel
infectieziektebestrijding in het crisisplan (pagina 31)
Regionaal crisisplan
In het Regionaal Crisisplan Twente zijn, in het geval van grootschalige incidenten of crises,
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de crisisorganisatie vastgelegd.
Hierbij zijn de vier kolommen rood (brandweer), blauw (politie), oranje
(gemeenten/bevolkingszorg) en wit (alle reguliere zorginstellingen die in tijden van een ramp
of crisis samen de ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio’ vormen)
uitdrukkelijk in beeld. De GHOR heeft de coördinatie, aansturing en regie van de witte
kolom. Dit crisisplan heeft als doel de regionale en integrale samenwerking van deze
hulpdiensten en de gemeenten bij het bestrijden van crises of rampen te verbeteren.
De bestrijdingstaak van een infectieziektecrisis is sinds de invoering van de Wet
veiligheidregio op 1 oktober 2010 een aangelegenheid van de Veiligheidsregio (VRT). Met
de verandering in de Wet publieke gezondheid (Wpg) (2011) is de voorbereiding op een
dergelijke crisis bij de Veiligheidsregio belegd. Het bestuur van de VRT is verantwoordelijk
voor een goede afstemming tussen veiligheid en gezondheid bij (dreigende)risico’s. Dit
betekent meer aandacht voor infectieziekten bij het decentraal openbaar bestuur en andere
ketenpartners met als doel een integrale voorbereiding op een infectiecrisis.
Deze overheveling betekent concreet dat de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en
bestrijding op grootschalige infectieziekte-uitbraak (Groep A infectieziekten uit de Wet PG)
van het Algemeen Bestuur van de GGD naar de Veiligheidsregio gaat. Het GGD bestuur
blijft verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing.
Aan de regioraad,
Twee delen
Het Regionaal crisisplan is in twee delen te splitsen. Het plan wat nu voorligt, is deel 1, het
zogenaamde statisch deel. Het zoomt in op taken en verantwoordelijkheden.(op pagina 7
informatie over de Wet publieke gezondheid).
In dit deel wordt een beschrijving gegeven van de volgende onderdelen:
• De inrichting van de multidisciplinaire crisisorganisatie;
• De inrichting van de monodisciplinaire crisisorganisatie;
• Op- en afschaling van de crisisorganisatie;
• De samenhang en afspraken met de ketenpartners.
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Het dynamisch deel van het regionaal crisisplan deel II wordt in de loop van 2012 ter
vaststelling aangeboden. Het dynamisch deel bevat de uitwerking van de monodisciplinaire,
operationele processen en de communicatie over en weer tussen deze processen.
Proces totstandkoming
Het regionaal crisisplan en het implementieplan zijn opgesteld door het projectteam
regionaal crisisplan, bestaande uit kolomvertegenwoordigers, onder leiding van de
coördinerende gemeentesecretaris (portefeuillehouder vanuit de veiligheidsdirectie). De
GHOR heeft de GGD als uitvoerende dienst betrokken bij de voorbereiding ervan. Deze
samenwerking zal voor de uitwerking in deel 2 van het plan nog intensiever worden.
Besluitvormingstraject:
•
14 november Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Twente
•
23 november Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Twente
1
•
12 december Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente
•
15 december Bestuurscommissie Publieke Gezondheid
•
16 februari 2012 Algemeen Bestuur GGD (Regioraad)
Voorstel
In te stemmen met het onderdeel infectiebestrijding (pagina 7 en pagina 31) in het Regionaal
Crisisplan Twente.

Enschede, 9 januari 2012
Dagelijks bestuur,
Secretaris,

Voorzitter,

dr.ing. G.J.M. Vos

P.E.J. den Oudsten

Bijlage(n): Regionaal Crisisplan (versie 0.25)

1

1
Het Algemeen Bestuur VRT stelt vast onder voorbehoud van instemming Algemeen Bestuur GGD op 16 februari
2012

