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Bestuursvoorstel 

Onderwerp Voortzetting traject Emergo 

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

1. De nog lopende zaken uit het traject Emergo opnemen 

in het meerjarenbeleidsplan 2020-2023; 

2. de begeleidingscommissie een actieve rol te geven in 

het beleidsplantraject en na vaststelling van het 

beleidsplan 2020-2023 de begeleidingscommissie, na 

evaluatie, op te heffen.

Dit betreft een voorgenomen besluit. De Ondernemingsraad 

(OR) heeft op grond van artikel 25 onder lid 1 sub e van de Wet 

op de ondernemingsraden adviesrecht. Na besluitvorming in 

het AB wordt de OR om advies gevraagd..

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Nvt

Bijlagen Geen

1. Samenvatting

Totstandkoming organisatieonderzoek Emergo

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 juli 2016 het besluit genomen tot het instellen van een 

organisatieonderzoek binnen Veiligheidsregio Zeeland. Voor dit onderzoekstraject is onder 

andere een begeleidingscommissie ingesteld. Ten tijde van het organisatieonderzoek heeft de 

begeleidingscommissie een waardevolle rol gehad, onder andere ten aanzien van het 

procesverloop van het onderzoek. 

Na afronding van het organisatieonderzoek heeft het bestuur besloten de 

begeleidingscommissie voort te zetten, met als belangrijkste taken om input te leveren voor het 

opstellen van het Plan van Aanpak Emergo en het proces van uitvoering van het Plan van 

Aanpak te bewaken. Tevens is besloten om mevrouw Van de Velde te benoemen als voorzitter 

van de begeleidingscommissie, tot de implementatie van het Plan van Aanpak Emergo een feit 

is. 

Voortzetting traject Emergo 

Op 12 april 2018 is de tussenrapportage Emergo ter informatie gedeeld met het Algemeen 

Bestuur. In de tussenrapportage Emergo was zichtbaar dat op veel onderwerpen de doelen 

bereikt zijn en op een aantal onderwerpen nog niet omdat bijvoorbeeld zaken meer tijd kosten, 

materie weerbarstiger is of er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om zaken op te pakken. In 

de tussenrapportage is de planning daar ook op aangepast.

Het traject om te komen tot het meerjarenbeleidsplan 2020-2023, waarbij ook nadrukkelijk 

aandacht komt voor de interne organisatie, wordt nu opgestart. 
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Het voorstel is om de nog lopende activiteiten van het traject Emergo op ten nemen in het 

nieuwe beleidsplan, zodat de opvolging van de punten uit het traject Emergo geborgd is. 

Voorgesteld wordt om de begeleidingscommissie daarom een actieve rol te geven in het 

beleidsplantraject. De invulling van de rol van de begeleidingscommissie in het 

beleidsplantraject zal onder andere bestaan uit het bewaken van de borging van het proces 

Emergo binnen het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 en het aanleveren van input voor het 

meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 zal 

dan het traject Emergo worden afgesloten en de begeleidingscommissie, na evaluatie, worden 

opgeheven.

Samenstelling begeleidingscommissie

Na vertrek en pensionering van enkele leden is de huidige samenstelling van de 

begeleidingscommissie als volgt:

Begeleidingscommissie

Voorzitter (lid algemeen bestuur)

Secretaris

Lid Veiligheidsdirectie

Lid Managementteam

Teamleider

Clustercommandant

Medewerkers

OR leden

OC leden

Concern controller

Intern onderzoeker/ adviseur

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

- Onderzoeksopdracht doorlichting organisatie: AB 8/7/2016

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, 

investering, exploitatielasten 

en kapitaallasten)

Geen financiële consequenties.

Dekking uit Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties Geen operationele consequenties

Consequenties voor 

gemeenten

Geen consequenties voor gemeenten

5. Communicatie

Communiceren over de nieuwe samenstelling van begeleidingscommissie.
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Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën 

(ACF)

Geen opmerkingen

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

Geen opmerkingen
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