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Korte inhoud: 

 
Wet veiligheidsregio’s 
In de Wet veiligheidsregio’s is de verplichting opgenomen eens in de vier jaar een regionaal 
beleidsplan en een regionaal crisisplan vast te stellen. Het regionaal beleidsplan (RBP) is daarbij mede 
gebaseerd op een (actueel) regionaal risicoprofiel (RRP). De verplichting die daar bij hoort is dat de 
burgemeester het ontwerpbeleidsplan van de veiligheidsregio voorlegt aan de gemeenteraad en 
wensen ten aanzien van het regionaal beleid ophaalt, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan. 
Ook stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de 
deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te 
maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. Met de VRGZ-ambitie “Wij in verbinding” als 
uitgangspunt is de  actualisatie van het risicoprofiel en beleid voor de regio  tot stand gekomen met 
vertegenwoordigers van o.a. gemeenten en crisispartners.. 
 
Accenten 2020-2023 
We stellen vijf accenten voor waarop wij de komende periode onze aandacht willen vestigen om de 
VRGZ met gemeenten en partners voor te bereiden op de ontwikkelingen die op ons af komen en de 
rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te krijgen: 
• Samenwerking en afstemming. 
• Risicogericht werken. 
• Een weerbare samenleving. 
• Een toekomstbestendige veiligheidsregio. 
• Risico’s met extra focus:  

 Gevolgen cyberrisico’s.  
 Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving. 
 Gevolgen extreem weer. 
 Gevolgen energietransitie. 

 
Consultatieronde 
Nu beide plannen in concept gereed zijn, is de volgende stap de consultatieronde. In de 
consultatieronde worden de gemeenteraden geraadpleegd en worden de plannen en voorgestelde 
beleidskeuzes voorgelegd aan diverse externe partners.  
 
Beslispunten 

 
1. Instemmen met het concept Regionaal beleidsplan 2020-2023 en het concept Regionaal 

risicoprofiel 2020. 
2. De conceptplannen ter consultatie aanbieden aan de gemeenteraden (via de burgemeester), 

crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s.  
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