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1. Inleiding 

De gemeente Haarlem is sinds 1 januari 2015 op basis van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de 

Participatiewet verantwoordelijk voor tal van nieuwe taken. Met deze nieuwe taken komen 

calamiteiten rond hulp en ondersteuning ook nadrukkelijker op de lokale (politiek 

bestuurlijke) agenda. Het is van belang dat de procedures en werkafspraken rondom  

calamiteiten in het sociaal domein helder zijn, zowel voor de gemeente als voor de betrokken 

zorgaanbieders.  

 

Op 12 december 2014 heeft het college het Communicatieprotocol Zorg voor Jeugd 

vastgesteld (2014/474876). De wens is geuit om te komen tot een calamiteitenprotocol voor 

het gehele sociaal domein. Bijgevoegd protocol voorziet hierin.   

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt het Calamiteitenprotocol Sociaal Domein vast.  

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit. 

4. Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 
Het doel van dit calamiteitenprotocol is het vastleggen van procedures en werkafspraken 

zodat alle betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht in het geval van een calamiteit 

in het sociaal domein. De doelgroep van het plan bestaat uit de gemeenten Haarlem en 

Zandvoort en de zorgaanbieders. Het protocol is regionaal (Kennemerland) afgestemd en de 

uitgangspunten worden door de regio gedeeld. 

Waar over zorgaanbieders wordt gesproken, worden zowel de maatschappelijke en 

welzijnsorganisaties (Wmo) als de zorgaanbieders (Wmo en Jeugdwet) en de gecertificeerde 

instellingen (Jeugdwet) bedoeld. Ook de sociale wijkteams en het CJG kunnen gekenmerkt 

worden als zorgaanbieders. 

 

Met dit protocol hebben alle betrokken partijen een duidelijke handelswijze voor calamiteiten 

in het sociaal domein. 

 

4. Argumenten 

 

Het voorstel draagt bij aan de doelen van de programmabegroting 

Dit voorstel draagt bij aan programma 2 van het Cluster Sociaal uit de programmabegroting: 

Ondersteuning en zorg. Veel van deze taken zijn met ingang van 2015 een nieuwe 

verantwoordelijkheid voor de gemeente. De nieuwe situatie vraagt een grote inspanning van 

zowel de gemeente als de aanbieders van zorg. Samenwerking bij calamiteiten is voor zowel 

de gemeente (en de regiogemeenten) als aanbieders van groot belang. 

 

Het voorstel bevat transparante en duidelijke afspraken voor het hele sociaal domein 

Vanwege de verstrekkende gevolgen die een calamiteit kan hebben, is het belangrijk goede 

afspraken te maken over de onderlinge afstemming en communicatie bij een calamiteit. 

Diensten en uitvoeringsorganisaties dienen eenduidig en gecoördineerd naar buiten te treden 

om (verdere) schade aan slachtoffers en hun directe omgeving te voorkomen, te zorgen voor 
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een zorgvuldige opvolging en schade aan het beeld rondom de hulpverlening te voorkomen. 

Dit protocol biedt een handvat voor het zorgvuldig melden van en afstemmen over 

calamiteiten. 

 

Het bestaande protocol is aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk 

Bij de verbreding van het protocol naar het gehele sociaal domein, is het protocol aangepast. 

Op een aantal punten is het protocol ingekort en zijn teksten verschoven, om het protocol 

beter lees- en werkbaar te maken.  

 

Op één punt is het protocol inhoudelijk gewijzigd. Het voorstel is om niet bij elke calamiteit 

de gemeenteraad op de hoogte te stellen. De raad heeft een kaderstellende en 

toezichthoudende rol. Het is van belang dat de raad geïnformeerd is over het aantal en de aard 

van de calamiteiten (dit gebeurt jaarlijks via de P&C cyclus), maar bij een individuele 

calamiteit heeft de raad geen rol. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden bij dreigende 

maatschappelijke onrust of media-aandacht. Om te voorkomen dat de raad via informele 

kanalen of via de media kennis neemt van een calamiteit, kan in zo’n geval de raad wel 

proactief geïnformeerd worden. De informatie zal in verband met de privacy en eventueel 

lopend onderzoek echter heel summier zijn. 

 

Het protocol sluit aan op de bestaande veiligheidsorganisatie 

Het protocol leidt niet tot een nieuwe structuur, maar sluit aan op de bestaande 

veiligheidsorganisatie. Van belang is dat de medewerkers uit de bestaande 

veiligheidsstructuur – de adviseurs openbare orde en veiligheid (AOV) – de inhoudelijke 

beleidsmedewerkers kunnen vinden indien zich een calamiteit heeft voorgedaan. In het 

protocol is dit proces vastgelegd. De betrokkenen ontvangen een instructiekaart met ieders 

telefoonnummer.  

 

De uitgangspunten uit het protocol worden door andere gemeenten in de regio gedeeld 

Niet alle gemeenten in de regio hebben ervoor gekozen een sociaal domein breed protocol op 

te stellen. De volgende uitgangspunten worden echter wel door alle gemeenten gedeeld: 

 

1. Woordvoering: waar de woordvoering ligt, hangt af van de aard van de calamiteit. 

Als er sprake is van betrokkenheid van de veiligheidsdriehoek, dan is deze leidend. 

Woordvoering ligt dan bij de gemeente waar deze veiligheidsdriehoek is opgestart 

(de gemeente waar de maatschappelijke onrust is ontstaan). Als de 

veiligheidsdriehoek niet betrokken is, dan ligt de woordvoering bij de gemeente die 

de zorg heeft ingekocht voor deze persoon. Bij een calamiteit in het kader van de 

Jeugdwet geldt dan het woonplaatsbeginsel. Bij een calamiteit in het kader van 

beschermd wonen, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang (voorzieningen die 

door de centrumgemeente zijn ingekocht)  geldt dat de gemeente waar de cliënt 

verblijft verantwoordelijk is voor de woordvoering.  Als er meerdere gemeenten 

betrokken zijn, is het uiteraard van belang dat de betreffende gemeenten elkaar op de 

hoogte stellen en zorgen voor goede afstemming. 

 

2. Aanbieders: voor aanbieders is het niet wenselijk dat elke gemeente een eigen 

calamiteitenprotocol heeft. Dit is echter minder een probleem als de uitgangspunten 

uiteindelijk hetzelfde zijn. Daarom is afgesproken dat: 

a. zorgaanbieders calamiteiten melden bij de piketdienst (AOV-er) van de 

betreffende gemeente; 
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b. zorgaanbieders in eerste instantie zelf aanspreekpunt zijn in de 

woordvoering. 

 

NB: zorgaanbieders zijn bij wet verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie 

Jeugdzorg (Jeugdwet) dan wel de toezichthouder (Wmo). 

 

3. Piket: Haarlem loopt piket voor Bloemendaal, Heemstede, Heemskerk en Zandvoort.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Verantwoordelijkheid burgemeester en portefeuillehouder 

Het is van belang om bij de uitvoering van het protocol de verantwoordelijkheden van de 

burgemeester en de portefeuillehouder goed af te stemmen. Indien sprake is van 

maatschappelijke onrust en/of een acute situatie waarbij politie en Openbaar Ministerie zijn 

betrokken, dan is de veiligheidsdriehoek leidend. De portefeuillehouder zal in die situatie in 

de acute fase overleg hebben met de burgemeester en bijdragen aan de aanpak, onder regie 

van de burgemeester. Hierbij heeft de burgemeester, naast een rol van maatschappelijke 

betekenisgeving (burgervaderrol), de bestuurlijke bevoegdheid als voorzitter van de 

veiligheidsdriehoek. De focus van de portefeuillehouder ligt meer op de beleidsmatige kant 

van de zaak.  

 

Informeren van de raad 

Een afweging die ook gemaakt moet worden, is wanneer de gemeenteraad actief 

geïnformeerd wordt. In het protocol staat nu dat de raad niet bij elke calamiteit geïnformeerd 

wordt, maar alleen bij calamiteiten waar media-aandacht of maatschappelijke onrust ontstaat 

of dreigt te ontstaan. Soms is het echter moeilijk in te schatten of een calamiteit ophef zal 

gaan veroorzaken. Ook kan het voorkomen dat een calamiteit in eerste instantie geen 

aandacht krijgt, maar later alsnog onder de aandacht van raadsleden komt, waardoor het 

college het verwijt zou kunnen krijgen dat zij de raad niet voldoende heeft geïnformeerd. De 

praktijk en ervaring zullen ons moeten leren deze afweging steeds beter te maken.  

 

Risico-regelreflex 

Na een calamiteit kan er behoefte zijn aan evalueren. Dit om te leren dan wel ter 

verantwoording. De betrokken zorgaanbieder maakt conform eigen interne afspraken een 

interne rapportage. Dit is ook input voor het informeren van de Inspectie / toezichthouder. De 

Inspectie / toezichthouder zal de terugkoppeling vanuit de instellingen beoordelen op 

kwaliteit en op volledigheid. De Inspectie / toezichthouder maakt op basis hiervan de 

eigenstandige afweging of aanvullend onderzoek nodig is. 

 

De gemeente wacht op de uitkomsten van deze beoordeling en gaat niet zelf nader onderzoek 

doen naar de zorg. Bestuurlijk kan er wel aanleiding zijn om ook andere onderwerpen te 

willen evalueren/onderzoeken zoals de inkoop van de zorg, de financiering, bredere 

kwaliteitsvragen, de reactie op dreigende maatschappelijke onrust en/of de onderlinge 

samenwerking in reactie op de calamiteit. Er moet echter gewaakt worden voor de risico-

regelreflex: de neiging om naar aanleiding van één calamiteit het systeem ter discussie te 

stellen. Het is belangrijk te realiseren dat niet alle calamiteiten voorkomen kunnen worden en 

dat er geen enkele maatregel is die elk risico uitsluit. Tevens dient het altijd de vraag te zijn 

of de baten van een maatregel voldoende opwegen tegen de kosten. Uitgebreide regelgeving 

en protocollen betekenen ook vaak dat er minder tijd is om daadwerkelijk zorg te leveren.    
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6. Uitvoering 

 

Het protocol vergt regelmatige oefening en evaluatie 

Als het protocol is vastgesteld, wordt er op verschillende wijze periodiek geoefend: 

- Een simpele bereikbaarheidstest om te kijken of iedereen bereikbaar is en weet 

wat er van hem / haar verwacht wordt; 

- Een gesprek / training met het college om het draaiboek door te nemen; 

- Een gesprek / training met het team dat bij calamiteiten de wethouder / 

burgemeester zal ondersteunen; 

- Een simulatie met casuïstiek, waarbij een calamiteit geoefend zal worden;  

- Een inventarisatie bij de griffie wat de wensen van de gemeenteraad zijn met 

betrekking tot dit onderwerp, waarbij met name aandacht gewenst is voor de 

risico-regelreflex: de neiging om bij elke calamiteit nieuwe regels te willen 

vaststellen; 

 

Daarnaast zullen de zorgaanbieders geïnformeerd worden over het protocol, waarbij ook de 

contactpersonen en telefoonnummers zullen worden opgevraagd.  

 

7. Bijlagen 

 

Calamiteitenprotocol Sociaal Domein 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


