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Geachte raad,

De gemeente is verantwoordelijk voor de Bevolkingszorg tijdens ramp en crisis. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om opvang en nazorg.

Sinds zoro wordt op het gebied van crisisbeheersing intensief samengewerkt tussen de
gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude om beter voorbereid
te zijn op een ramp of crisis. Begin zor5 is door ons college besloten om deze samenwerking te
intensiveren. In zor5 is daarom een plan van aanpak gemaakt dat voornamelijk gericht is op
het vormen van één gezamenlijke ambtelijke crisisorganisatie. Dit plan is nu door de colleges
van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de Leidse regio vastgesteld. Dit jaar vindt
de implementatie (gefaseerd) plaats.

Door de inrichting van één gezamenlijke ambtelijke crisisorganisatie kan de kwaliteit van de
Bevolkingszorg verder worden verbetert, de la,vetsbaarheid vermindert en het leidt mogelijk tot
schaalvergrotingsvoordelen.

In het plan van aanpak om te komen tot één ambtelijke crisisorganisatie wordt gewerkt volgens
een nieuwe visie die in de hele Veiligheidsregio Hollands Midden wordt gebruikt en die
gebaseerd is op een landelijk rapport "Bevolkingszorg op orde 2.o". Het gaat in deze visie om de
volgende uitgangspunten:
a) de gemeente rekent erop dat de samenleving haar verantwoordelijkheid tijdens en na
een crisis neemt;

b) de gemeente
c) de gemeente
d) de gemeente

stemt haar bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving;
maalt gebruik van spontane hulp uit de samenleving;
bereidt zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor tot een
vastgesteld zorgniveau, aangeduid als'voorbereide bevolkingszorg'. De restzorg wordt
geleverd op basis van veerkracht en improvisatie, wat wordt aangeduid als
'geTmproviseerde zorg'.

We gaan er vanuit u op deze manier voldoende te hebben geTnformeerd en kijken uit naar een
goede samenwerking met onze buurgemeenten.
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