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Korte inhoud: 

Op 30 juni 2016 heeft het bestuur van de VRGZ het Regionaal beleidsplan 2016-2019 vastgesteld. In 
het plan zijn bij de gekozen beleidsthema's activiteiten benoemd om deze beleidsthema's op te 
pakken, met een globale planning daarbij. Najaar 2016 is er een terugblik voor het bestuur opgesteld 
over wat er van het beleidsplan in 2016 is uitgevoerd. Bijgaande tussenstand betreft niet alleen een 
actuele terugblik op de uitvoering van het beleidsplan, maar ook een analyse van ontwikkelingen op 
het gebeid van veiligheid en crises.  
 
Deze analyse helpt ons na te gaan of: 

 keuzes die in het Regionaal beleidsplan 2016-2019 zijn gemaakt nog aanpassing behoeven en; 

 vooruit te kijken richting het nieuw op te stellen beleidsplan 2020-2023. 
 
Het beoogd effect is: 

 Het inzichtelijk maken van de actuele stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal 
beleidsplan 2016-2019; 

 Het inzichtelijk maken van recente ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en crises; 

 Het op basis van deze analyse van ontwikkelingen checken of gemaakte beleidskeuzes voor 
2016-2019 aanpassing behoeven; 

 Het zicht krijgen op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het Regionaal beleidsplan 
2020-2023. 

 
 
De tussenstand is een momentopname 
Zowel voor het nagaan van wat we hebben gedaan van de voorgenomen activiteiten uit het 
beleidsplan als voor het analyseren van ontwikkelingen geldt dat het een beeld is van een bepaald 
moment; op een later moment kan het beeld er weer anders uit zien. Dat geldt met name voor de 
terugblik. Vanwege keuzes om capaciteit in te zetten op basis van wat zich in de actualiteit zich 
onverwachts kan voordoen, kan het bijvoorbeeld zijn dat er onvoldoende capaciteit is om bepaalde 
voorgenomen activiteiten uit te voeren. Of nieuwe inzichten of landelijke handreikingen kunnen leiden 
tot een andere invulling van het uitvoeren van een bepaald beleidsthema.  
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