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Integraal Crisisplan GGD Gelderland-Zuid

Korte samenvatting onderwerp:
In artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) staat: “Het bestuur van de veiligheidsregio stelt
ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de
verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing worden beschreven”.
In artikel 8 (lid 3) van de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat beschreven dat het deel van het
crisisplan (bedoeld in artikel 16 van de Wvr; zie boven), dat betrekking heeft op de bestrijding van
en de voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorende tot groep
A, alsmede de voorbereiding op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus
waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat, wordt vastgesteld in overeenstemming
met het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst.
Er is een regionaal crisisplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; dat kan opgevat
worden als het crisisplan beschreven in artikel 16 van de Wvr (zie boven). Bijgevoegd Integraal
Crisisplan van GGD Gelderland-Zuid kan beschouwd worden als een onderdeel van het regionaal
crisisplan 2020-2023 van de VRGZ, o.a. betrekking hebbend op infectieziektebestrijding behorende
tot groep A, en kan opgevat worden als het plan bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Wpg.
Dit integraal crisisplan is bedoeld voor alle buitengewone situaties die de GGD Gelderland-Zuid
kunnen raken en die niet in de bestaande organisaties kunnen worden opgelost. In deze situatie is
afstemming en coördinatie noodzakelijk.
Het integrale crisisplan beschrijft de crisisorganisatie binnen de GGD Gelderland-Zuid:
de aanpassing van de interne organisatie vanaf de melding van een (dreigende) ramp of
crisis tot en met de afronding;
de werkwijze, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de afspraken ten aanzien
van de afstemming met de partnerorganisaties.
GGD Gelderland-Zuid is één van de partners in de regionale crisisorganisatie van Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid en is verantwoordelijk voor de vier processen binnen het GHOR-proces Publieke
Gezondheidszorg. Dit zijn:
1. Infectieziektebestrijding (IZB);
2. Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR);
3. Medische Milieukunde (MMK);
4. Psychosociale Hulpverlening (PSH).
Onder het Integraal Crisisplan hangen een aantal (deel)plannen. Deze deelplannen bevatten
specifieke informatie, instructies en checklists voor de desbetreffende bovengenoemde inhoudelijke
4 processen.
Voorstel te beslissen:
1. Instemmen – met terugwerkende kracht vanaf 2019 – met het Integraal Crisisplan GGD
Gelderland-Zuid.

