
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Faber, 

 

Op 15 april jl. hebben wij u een eerste voorlopige schriftelijke reactie gegeven (ons kenmerk 

VR1051/15/RV) op uw brief van 23 maart 2015, waarin u de veiligheidsregio consulteert over de 

Strategische Agenda Veiligheidsregio’s. Zoals toegezegd ontvangt u hierbij de definitieve reactie van 

het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 

Wij kunnen instemmen met de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 en 

met de zes prioritaire thema’s. 

 

Naast de personele inzet ten behoeve van de Strategische Agenda, wordt gewerkt aan het landelijk 

nieuw concept- Programmaplan Informatievoorziening en zijn er naast reguliere “going 

concernzaken”  incidentele bedrijfsontwikkelingsprocessen binnen VRGZ die volop de aandacht 

vragen. De inzet voor het één of ander zal in regionaal verband telkens afgewogen moeten worden. 

Gezien de verwachte druk op de ambtelijke capaciteit bij de veiligheidsregio bepleiten wij daarom  

dat de uitwerking van de projectplannen en implementatie van de resultaten van deze projecten in 

nauw overleg met de veiligheidsregio geschiedt. 

 

Een kanttekening plaatsen wij bij de ambtelijke capaciteit die verwacht wordt van de veiligheidsregio 

VRGZ na 2016. Zekerheid kunnen wij daarover niet geven, omdat niet voor alle projecten op 

voorhand is aangegeven wat de consequenties zijn bij de implementatie van de projectresultaten.  

 

De huidige stand van zaken op elk thema is in elke veiligheidsregio verschillend. De ene regio zal 

meer moeten investeren dan een ander om op hetzelfde niveau te komen. Wij gaan er vanuit dat 

gezien dit verschil en de aanwezige personele capaciteit het mogelijk is om de uitkomsten van een 

project in de veiligheidsregio’s gefaseerd in te voeren. Daarbij is de concrete fasering afhankelijk van 

de actuele stand van zaken in de regio. 
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Vanwege de geografische ligging van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zullen de projecten Water 

en evacuatie en Continuïteit van de samenleving prioriteit hebben. Als het gaat om het maken van 

keuzes voor de personele inzet zal hier onze voorkeur aan worden gegeven. 

  

Gevraagd wordt om een financiële bijdrage voor de projectfase 2014-2016 van € 31.222,--. 

We stemmen in met deze bijdrage. De uitkomsten voor de projecten moeten door bundeling van 

kennis en kwaliteit winst opleveren voor de veiligheidsregio’s. Wij gaan er van uit dat voor 2016 en 

volgende jaren geen extra bijdrage meer wordt gevraagd voor de implementatie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur, 

 

 

de voorzitter,      de secretaris, 

 

    

 

drs. H.M.F. Bruls     mr.A.A.J. Verhoeven 


