Technische vragen D66 inzake Wijziging GR VRBZO
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 14 september
Agendapunt 6.08

Bij agendapunt 6.08 van de volgende raadsvergadering (Wijziging GR Veiligheidsregio BZO) wordt
er een aparte tak voor de rampen- en crisis bestrijding opgezet: Bevolkingszorg.
Vraag:
Hoe verhoudt dat zich met de GHOR?
Antwoord:
De tak Bevolkingszorg wordt niet zozeer opgezet. Deze wordt nu formeel benoemd in
de gemeenschappelijke regeling. De activiteiten voor Bevolkingszorg verricht de
Veiligheidsregio al.
Hieronder een nadere toelichting over Bevolkingszorg en GHOR:
Bevolkingszorg:
Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht
voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing.
Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste
moment in een crisis uitvoerend betrokken. Nadat de hulpverleningsdiensten klaar zijn
met hun werkzaamheden liggen er voor gemeenten vaak nog taken in het verschiet.
De maatregelen en voorzieningen die gemeenten treffen met het oog op een ramp of
crisis wordt bevolkingszorg genoemd. De organisatie van bevolkingszorg verschilt per
veiligheidsregio, maar dezelfde processen worden uitgevoerd. De organisatie van
bevolkingszorg kan verschillen op basis van het risicoprofiel in de regio en de in de
regio gemaakte keuzes rondom intergemeentelijke samenwerking.
In de Wet veiligheidsregio’s is het college van burgemeester en wethouders (B&W)
belast met de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (art. 2) en
heeft deze organisatie overgedragen aan de veiligheidsregio (art. 10). In het
onderliggende Besluit veiligheidsregio’s (art. 2.1.1) staat aangegeven dat het college
van B&W een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met vijf concrete
bevolkingszorgtaken (art. 2.1.3):
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geven van voorlichting aan de bevolking
voorzien in opvang en verzorging van de bevolking
verzorgen van nazorg voor de bevolking
registreren van slachtoffers
registreren van schadegevallen.

Deze taken kunnen naar drie hoofdtaken ingedeeld worden: crisiscommunicatie, acute
bevolkingszorg en herstelzorg (nafase).

GHOR:
Slachtoffers van rampen en crises hebben recht op optimale geneeskundige zorg. De
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de
geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Tijdens een crisis leveren allerlei

verschillende organisaties geneeskundige zorg. Denk onder andere aan ziekenhuizen,
ambulancediensten, huisartsen, instellingen, apothekers en het Rode Kruis. Het is
belangrijk om in crisissituaties het werk van al die verschillende organisaties goed te
organiseren. Daarom hebben we in Nederland de GHOR.
Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die
verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen
vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van de
geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en voor de andere
hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg.
In totaal zijn er 25 GHOR-bureaus in Nederland, in elke veiligheidsregio één. De wettelijke
taken van de GHOR zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).

