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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. De raad te laten besluiten om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de brief aan de
VRU.

Samenvatting

In de Wet Veiligheidsregio’s is de verplichting vastgelegd dat de veiligheidsregio ten minste eenmaal
in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van
de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2016-2019. In het voorjaar
van 2018 is gestart met het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de periode 20202023. Bijgaand treft u daartoe het Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 aan. Dit OntwerpBeleidsplan draagt bij aan het collegewerkprogramma ‘In VRU verband gaan we voor een
professionele crisis- en brandweerorganisatie’ (Programma 2 Veiligheid).
In januari is het Regionaal Risico Profiel in de raad geweest. U bent toen tevens in de gelegenheid
gesteld om wensen kenbaar te maken voor dit Ontwerp-Beleidsplan. U heeft toen geen wensen
kenbaar gemaakt.

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

In de Wet veiligheidsregio’s is aangegeven dat het beleidsplan van de veiligheidsregio mede is
gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel op 8 januari jl.
Het regionaal risicoprofiel (RRP) van de VRU is vanwege deze bepaling recentelijk geactualiseerd en
opnieuw vastgesteld. In het beleidsplan formuleert het bestuur van de VRU het beleid voor de
komende vier jaar. Het gaat daarbij om risico- en crisisbeheersing, brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, meldkamer en de taken ten aanzien van de gemeentelijke crisisorganisatie.
Op basis van vier vragen is gedurende de afgelopen periode nagedacht over de inhoud van het
beleidsplan en de uitwerking ervan gedurende de beleidsperiode.
- Ambitie: Wat willen wij bereiken?
- Doelstellingen: Wat moeten wij daarvoor willen?
- Activiteiten: Wat moeten wij daarvoor doen?
- Begroting: Wat mag het kosten?
Het voorliggende Ontwerp-Beleidsplan bevat de onderdelen die genoemd worden in de Wet
Veiligheidsregio’s. Dit betreft de volgende onderdelen:
a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de
veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, door
Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen;
c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening
binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties;
d. een oefenbeleidsplan;
e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie;
f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van
brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen,
noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De Wet Veiligheidsregio’s regelt dat het AB van de VRU tenminste eenmaal in de vier jaar een
beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het AB vastgesteld
risicoprofiel. Vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel door het AB vindt plaats na overleg met de
betrokken gemeenteraden.

Argumenten

Bij het opstellen van het ontwerp-beleidsplan zijn lopende ontwikkelingen steeds betrokken. Voorts
zijn met verschillende partijen diverse gesprekken gevoerd, zowel algemeen van aard als over
specifieke onderwerpen, om input op te halen voor het nieuwe beleidsplan. Verder zijn de resultaten
uit de in november 2018 gehouden visitatie betrokken bij het opstellen van het beleidsplan. Dit betreft
zowel de zelfevaluatie als het rapport van de visitatiecommissie. Ook in dit proces is de VRU intern
en extern breed in gesprek gegaan over de organisatie en hoe deze zich verder zou kunnen
ontwikkelen.
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Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten worden gedekt uit besparingen door
steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud), met uitzondering
van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan. In 2019 wordt namelijk het experiment
‘verbeteren paraatheid brandweer’ uitgevoerd.
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Eventuele financiële effecten die voortkomen uit bestuurlijke besluitvorming op basis van de
uitkomsten van het experiment zullen worden opgenomen in een wijziging van de
Programmabegroting 2020 en/of in de Kadernota 2021.

Communicatie

Uw reactie op het Ontwerp-Beleidsplan verwoorden wij in bijgevoegde brief aan het bestuur van de
VRU. Het concept van die brief is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel.

Financiën, risico’s en indicatoren

Het Ontwerp-Beleidsplan bevat (nog) niet de bijbehorende activiteiten en begroting. De opzet is om
deze, zoals gebruikelijk, jaarlijks aan de deelnemende gemeenten voor te leggen via de kadernota en
(meerjaren)begroting. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat binnen de VRU de beleidscyclus en
de planning- en controlcyclus naadloos op elkaar aansluiten.
Er hangen geen risico’s aan het beleidsplan.

7 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Gemeentesecretaris

