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Voor u ligt het jaarverslag Calamiteitenzorg 2009 van het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard. In deze rapportage wordt ingegaan op de hoogtepunten op het gebied van
calamiteitenzorg in 2009. Er wordt inzicht gegeven in de volgende onderdelen:
- De calamiteitenorganisatie;
- Plan- en beleidvorming;
- Opleidingen, trainingen en oefeningen calamiteitenzorg;
- Bestrijding van (ernstige)incidenten en calamiteiten;
- Afstemming binnen het netwerk.
Tot eind 2009 was het gebruikelijk ingevolge artikel 68, derde lid waterstaatswet 1900 de
Gedeputeerde Staten Zuid-Holland te informeren over de gehouden oefeningen. Het
Hoogheemraadschap heeft er de afgelopen jaren voor gekozen om het eigen dagelijks bestuur en
de Gedeputeerde Staten in bredere zin te informeren over calamiteitenbestrijding en de
voorbereiding daarop.
Vanwege het vervallen van het bovenstaande artikel is het Hoogheemraadschap niet langer
gehouden aan de rapportage verplichting. Vanwege het belang van een goede
calamiteitenorganisatie ten behoeve van een effectieve en efficiënte bestrijding van (ernstige)
incidenten en calamiteiten is door de stuurgroep calamiteitzorg besloten een jaarrapportage voor
het eigen dagelijks- en algemeen bestuur, de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland en de
netwerkpartners op te stellen. Er is gekozen om dit in de vorm van een uitgebreid jaarverslag te
doen.
De uitgangspunten van deze rapportage hebben in belangrijke mate invulling gegeven aan het
jaarplan calamiteitenzorg 2010. De focus voor 2010 is gericht op belangrijke thema’s als
samenwerking en kennisdeling om hiermee de efficiëntie en effectiviteit van calamiteitenzorg
binnen het Hoogheemraadschap nog verder te verbeteren. Naast aandacht voor oefenen wordt de
nadruk binnen het OTO-programma gelegd op het vergroten van de vaardigheden van de leden
van de calamiteitenorganisatie en informatievoorziening binnen de interne en externe omgeving.
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