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MOTIVERING

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de brief voor kennisgeving aan.
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BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

STEMMING
Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 1 oktober 2015

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT
brief aan gemeenteraad
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brief aan gemeenteraad

de Raad van de gemeente Terneuzen

ons kenmerk : 111025
contactpersoon: Nysja de Jonge
e-mail
: n.dejonge@terneuzen.nl
verzonden
:

Terneuzen,
Betreft: incidenten en oefeningen crisisbeheersing

Geachte Raad,
Als gemeente zijn we, evenals brandweer, politie en geneeskundige diensten,
verantwoordelijk voor een aantal processen bij grote incidenten en rampen. Hierbij kan
worden gedacht aan onder meer crisiscommunicatie, eerste opvang van betrokkenen,
bouwbeheer of nazorg.
Sinds een aantal jaren werken we als Zeeuwse gemeenten nauw samen op dit gebied. We
kennen regionaal samengestelde teams die opgeleid, getraind en geoefend worden om
tijdens incidenten in één van de 13 Zeeuwse gemeenten ingezet te kunnen worden.
Twee maal per jaar ontvangt u informatie over enerzijds calamiteiten en incidenten in onze
gemeente en anderzijds de voorbereiding van medewerkers op het gebied van
crisisbeheersing en rampenbestrijding.
De informatie met betrekking tot de eerste helft van 2015 treft u hieronder aan.
Incidenten
De eerste zes maanden van 2015 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarvoor een
zogenaamd gemeentelijk beleidsteam onder voorzitterschap van de burgemeester bijeen is
geweest.
Wel heeft zich een aantal incidenten voorgedaan waarbij, naast brandweer, politie en
ambulancedienst, medewerkers van de gemeente betrokken zijn geweest.
Zo vond al op de eerste dag van dit jaar de brand in de kerk in Hoek plaats. Hierbij zijn
verschillende collega’s ingezet in verband met communicatie, opvang van bewoners en
afhandeling van schade.
Opleiden, trainen en oefenen
Diverse bestuurders en medewerkers van onze organisatie hebben het afgelopen half jaar
een opleiding, oefening of training gevolgd op het gebied van crisisbeheersing en
rampenbestrijding.
Dit betreft in de meeste gevallen een opleiding of kleinschalige oefening. Zo is een aantal
collega’s door middel van e-learning en oefeningen specifiek voorbereid op incidenten in de
Sluiskiltunnel.
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Een ander thema wat regionaal extra aandacht heeft gehad, was Deltawateren. Veel
collega’s van een groot aantal Zeeuwse gemeenten (waaronder Terneuzen) heeft op 24 juni
deelgenomen aan een grootschalige oefening rondom dit thema.
We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

2
p 4 van 5

