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Inschakeling part. initiatief

bij rampen in vredestijd
15 februari 1956

CIRCULAIRE van de Minister van Binnenlandse Zaken van
15 februari 1946, Directie O.O. en V., Afd. O.B.B., Nr U
27207, aan de Commissarissen der Koningin, betreffende
inschakeling van het particulier initiatief bij rampen in
vredestijd.

Tot mijn genoegen heb ik mogen constateren, dat vele provin-
cies en gemeenten c.q. B-kringen in mijn circulaire van 13 oktober
1955, nr U 25415, Directie O.O. en V. (Afd. O.B.B.) x) aanlei-
ding hebben gevonden plannen op te stellen .voor hulpverlening
bij rampen in vredestijd. De aanwezigheid van dergelijke plannen
moet van groot belang worden geacht, aangezien zij in grote trek-
ken antwoord kunnen geven op de vraag, waar de voor de ram-
penbestrijding benodigde krachten en hulpmiddelen kunnen wor-
den verkregen alsook hoe de inzet van dit potentieel zal moeten
plaatsvinden.

Vele taken zullen na een calamiteit van enige omvang ter hand
moeten worden genomen, waarbij ik naast het eigenlijke red-
dingswerk denk aan:
1. de hulpverlening aan gewonden,
2. de afvoer van gewonden naar ziekenhuizen etc.,
3. de inrichting, zo nodig, van noodziekenhuizen,
4. hulp bij afvoer van evacuees,
5. het inrichten en gaande houden van opvangcentra,
6. het inzamelen en sorteren, alsmede het verstrekken van kle-

ding, schoeisel, dekking enz.,
7. het verstrekken van overige reliefgoederen,
8. het gereedmaken en uitdelen van voedsel,
9. het wederom bewoonbaar maken van woningen, welke onder

water hebben gestaan.
Een groot deel van de sub l t/m 9 bedoelde werkzaamheden

en taken valt geheel of ten dele binnen de werkingssfeer van par-
ticuliere organisaties, die in het verleden meermalen het bewijs
hebben geleverd op dit terrein prachtig werk te kunnen verrich-
ten.
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Zo zou de hulpverlening aan gewonden, krachtens mijn cir-
culaire van 20 oktober 1954 x), in samenwerking tussen Rode
Kruis Korps, gemeentelijke en BB geneeskundige diensten kun-
nen geschieden. Ook bij de sub 2 bedoelde afvoer van gewonden
zou het R.K.K. een werkzaam aandeel kunnen leveren.

De rampendepöts, waarover deze organisatie kan beschikken,
stellen haar voorts in de gelegenheid de inrichting van nood-
ziekenhuizen (sub 3) te verzorgen.

Bij de onder sub 4 en 5 opgenomen taken zouden in nauwe
samenwerking met de Dienst Sociale Verzorging van de BB,
tevens EHBO-verenigingen en Nederlandse Roode Kruis kunnen
worden ingeschakeld.

Van de onder sub 6 en 7 genoemde werkzaamheden kan wor-
den gezegd, dat het jongste verleden heeft geleerd, dat het Ned.
Roode Kruis ten deze de meest aangewezen organisatie is.

Het gereedmaken van voedsel (sub 8) is een aangelegenheid
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie-
ning, waarbij de BB-keukentreinen zo nodig kunnen worden in-
gezet. Het koken van kleine hoeveelheden eten zou plaatselijk
onder inschakeling van particuliere organisaties kunnen worden
verzorgd, evenals het uitdelen van elders toebereid voedsel.

Ten aanzien van het gestelde in punt 9 kan ten slotte worden
opgemerkt, dat de samenwerkende Vrouwenorganisaties na de
watersnoodramp 1953 ten deze voortreffelijke initiatieven hebben
ontplooid. Ik weet dat deze Vrouwenorganisaties, evenals het
Nederlandsche Roode Kruis en de EHBO-verenigingen, ook bij
mogelijke toekomstige rampen wederom hun menslievend werk
zullen willen verrichten, naast en in samenwerking met de Orga-
nisatie Bescherming Bevolking onder de leiding van het bevoegd
gezag.

Gaarne roep ik Uw bemiddeling in, opdat op plaatselijk en
kringniveau bij voorbaat een taakverdeling c.q. samenwerking
tussen de overheidsorganisatie en het particulier initiatief worde
geregeld. Slechts door een hechte en hartelijke samenwerking met
het particulier initiatief te verzekeren kan de hulpverlening in
vredestijd op de meest doeltreffende wijze worden geboden.

Gemakshalve doe ik u hierbij een aantal afschriften van dit
rondschrijven ter inlichting van de burgemeesters in uw gewest
toekomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Beel.

Rubriek 9; 20 oktober 1954.


