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Adviesnota
Beslispunten:
1. In principe in te stemmen met de gepresenteerde zes projectplannen en daarvoor bestaande
capaciteit van de veiligheidsregio te benutten
2. Het gevraagde bedrag van € 31.222,-- ten laste te brengen van de lopende begroting 2015
Inleiding
Op 16 mei 2014 heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de Strategische Agenda Versterking
Veiligheidsregio’s 2014 – 2016 en met zes prioritaire thema’s. Drie hiervan zijn gezamenlijk met de
minister van VenJ opgepakt. In de afgelopen periode zijn mede na consultatie van betrokken actoren
uit veiligheidsregio’s, van departementen en van overige partners, zes projectplannen tot stand
gekomen.
De zes thema’s zijn:
1.Kwaliteit en vergelijkbaarheid
2.Continuïteit van de samenleving
3.Bevolkingszorg
4.Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
5.Water en evacuatie
6.Bovenregionale besluitvorming
De zes projecten hebben een looptijd van 2014 tot en met 2016. Bijgaand zijn samenvattingen van de
zes projectplannen gevoegd. (Door gebruik te maken van een format zijn de samenvattingen qua
opzet gelijk.)
Het Veiligheidsberaad heeft op 23 maart 2015 om een bestuurlijke reactie van VRGZ gevraagd. Deze
diende vóór 30 april 2015 ontvangen te zijn. Naar aanleiding van dit verzoek is een eerste voorlopige
reactie gestuurd. Deze concept-reactie vindt u bijgaand.
Beoogd effect
De Strategische Agenda is erop gericht maatschappelijke ontwrichting te voorkomen door het
versterken van de risico- en crisisbeheersing en het verstevigen van de samenwerking tussen alle
betrokken partijen.
Belangrijke leidraad bij de projecten is bundeling en doorontwikkeling van kennis en capaciteit bij alle
betrokken actoren, aldus het Veiligheidsberaad.
Opmerkingen

Inhoudelijk
Op basis van de bijgevoegde formats kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1.
Verwacht wordt dat de veiligheidsregio’s naast een financiële bijdrage ook personele capaciteit

2.
3.

4.

4.
6.
7.

leveren voor de projecten. De activiteiten van de projectplannen liggen voor een belangrijk deel
in het verlengde van de huidige VRGZ-activiteiten.
Momenteel vindt de (periodieke) actualisatie plaats van het regionaal multidisciplinair beleidsplan.
De betreffende zes projecten en de daarvan afgeleide activiteiten worden in dit plan opgenomen.
In grote lijnen is de verwachting is dat voor de projectfase ( 2014-2016) de ambtelijke inzet vanuit
VRGZ geleverd kan worden. Niet voor alle projecten is op voorhand met zekerheid te zeggen wat
de precieze capacitaire consequenties zijn bij de implementatie van de resultaten (na 2016).
Naast de Strategische agenda, wordt door het Veiligheidsberaad gewerkt aan het nieuwe
concept-Programmaplan informatievoorziening (met zes uit te werken ICT-projecten). Voor dit
programma wordt ook een bestuurlijke reactie verwacht vóór 30 april. Hier vloeien ook
activiteiten uit voort voor VRGZ.
Daarnaast zijn er reguliere processen die doorlopen (actualisatie van risicoprofiel, crisisplan, etc.).
Voor deze reguliere processen is eveneens capaciteit nodig.
De hiervoor beschreven ontwikkelingen leidt er toe dat de toedeling en besteding van ambtelijke
capaciteit nauwlettend wordt gemonitord.
De thema’s “Water en evacuatie”, “Continuïteit van de samenleving” hebben gezien de ligging van
VRGZ meer prioriteit dan de andere vier projecten.
Daarnaast dient er een mogelijkheid te zijn dat de uitkomsten van een project gefaseerd worden
ingevoerd. Maatwerk per veiligheidsregio moet mogelijk zijn.
Het project Kwaliteit en vergelijkbaarheid leidt er ( uiteindelijk) toe dat veiligheidsregio’s meer met
elkaar worden vergeleken. Daarvoor is nodig dat een eenduidig kader en een referentiemodel
kwaliteit wordt opgesteld. De mogelijkheid tot vergelijking biedt uiteraard kansen en (mogelijke)
bedreigingen. Je kunt als veiligheidsregio’s leren van elkaar en eventueel verbeteracties
doorvoeren. Aan de voorkant zal duidelijk moeten zijn wat het kader/referentiemodel is voor de
vergelijking en hoe met de resultaten wordt omgegaan.

Financiën
Nee
Ja

Bedrag:
€ 31.222,-- per veiligheidsregio
Dit bedrag wordt aan veiligheidsregio’s gevraagd voor de projectfase tot en met 2016.
Daarna is onzeker of een extra bijdrage moet blijven. In de bestuurlijke reactie wordt
expliciet duidelijk gemaakt dat wordt ingestemd met de projectfase en dat voor de
implementatiefase geen extra bijdrage nodig is. De uitkomsten van de projecten moeten
juist door bundeling van kennis en kwaliteit winst opleveren voor de veiligheidsregio’s.

