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Adviesnota
Beslispunten
1. Kennis nemen van de reacties op het Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel
afkomstig uit de consultatieronde;
2. Als reactie op de verzoeken tot wijziging van volgorde van de jaarthema’s voor de jaren 20162019 deze volgorde ongewijzigd te laten
3. Met inachtneming van beslispunt 2 en kleine tekstuele wijzigingen het Regionaal Beleidsplan
2016-2019 VRGZ en het Regionaal Risicoprofiel 2016-2019 VRGZ vaststellen
4. Na vaststelling van beide plannen de gemeenteraden informeren middels een brief met daarbij
de bijlage waarin alle opmerkingen van de consultatiepartners zijn opgenomen en de reactie
daarop.
Inleiding
Nadat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 5 november 2015 heeft ingestemd met het
concept Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel is gestart met de consultatieronde. 16
gemeenteraden, 8 crisispartners en 9 omliggende veiligheidsregio’s zijn gevraagd hun mening te
geven over onze plannen. Bijna alle partijen hebben hieraan gehoor gegeven.
In 12 van de 16 gemeenten is de veiligheidsregio uitgenodigd om een presentatie te geven of vragen
van de raad te beantwoorden.
Beoogd effect
Met een nieuw Regionaal beleidsplan dat gebaseerd is op een actueel Regionaal risicoprofiel en
ontwikkelingen die zich landelijk, regionaal en binnen de organisatie voordoen, wordt richting gegeven
aan de activiteiten in de komende vier jaar. De hoofdrichting is hierbij het bevorderen van integraliteit;
zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie.
Argumenten
1’. Reacties op het Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel.
De reacties op het beleidsplan en risicoprofiel kunnen ingedeeld worden in drie categorieën (voor het
totale overzicht: zie bijlage):
A. Algemeen beeld;
B. Verzoeken voor wijziging volgorde jaarthema’s;
C. Kleine tekstuele wijzigingen en suggesties.

A’. Algemeen beeld
Veel gemeenteraden, veiligheidsregio’s en partners zijn positief over zowel het risicoprofiel als
beleidsplan. De plannen worden helder en overzichtelijk genoemd en de keuze voor jaarthema’s en
integrale thema’s wordt ondersteund. Verder wordt als zeer positief beoordeeld dat we meer de
verbinding (gaan) zoeken met onze partners.
B’. Verzoeken voor wijziging volgorde jaarthema’s
De gemeente Nijmegen en Wijchen hebben verzocht van ‘Brand en verminderd zelfredzamen’ het
jaarthema voor 2016 te maken. De gemeente Buren heeft gevraagd om in 2016, naast het jaarthema
‘Water’, de nodige aandacht te geven aan het thema ‘Brand en verminderd zelfredzamen’.
Neerijnen en Zaltbommel stellen het Algemeen Bestuur voor om in 2017 ‘Gevaarlijke stoffen’ centraal
te laten staan. In Tiel stellen een aantal fracties binnen de gemeenteraad voor om dit thema in ieder
geval een jaar naar voren te halen.
De argumenten voor deze verzoeken zijn plausibel en begrijpelijk. Toch kunnen wij hierin niet anders
dan het volgen van de mening van de meerderheid van de gemeenten en de volgorde voor de jaren te
handhaven zoals voorgesteld.
C’. Kleine tekstuele wijzigingen of suggesties
Met name de crisispartners hebben een aantal suggesties of voorstellen gedaan voor kleine
inhoudelijke wijzigingen in het risicoprofiel. Soms zijn deze overgenomen, soms is er beargumenteerd
van afgeweken.
Daarnaast heeft een aantal gemeenteraden suggesties gedaan voor de uitvoering van beleid, deze
worden meegenomen bij de betreffende werkzaamheden of projecten. Het veiligheidsbureau zal dit
monitoren.
Een tweetal veiligheidsregio’s heeft verzocht de samenwerking met veiligheidsregio’s nadrukkelijker
op te nemen in het beleidsplan. Gezien het belang van integrale samenwerking, is hierover een
passage opgenomen.
Kanttekeningen
Het beleidsplan is een strategisch plan dat is geschreven op basis van de huidige kennis en
ontwikkelingen. Het kan zijn dat de actualiteit vraagt om bijsturen en dus om een wijziging van de
koers.
Financiën

Nee

Ja

Het Regionaal beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders die zijn gesteld
door het bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wanneer de veiligheidsregio in
de nabije toekomst wordt geconfronteerd met bezuinigingen die invloed zouden kunnen
hebben op activiteiten, wordt hierover in jaarplannen gerapporteerd.
Bedrag:
Wijze van dekking:

Bestuurlijk/ juridisch
Met de vaststelling van beide plannen wordt voldaan aan het artikel 14 en het artikel 15 van de Wet
veiligheidsregio's. Zoals de wet vereist zijn bij de totstandkoming van het Regionaal beleidsplan en het
Regionaal risicoprofiel nadrukkelijk gemeenten en politie betrokken. Daarnaast is afstemming gezocht
met crisispartners en omliggende veiligheidsregio's.

Communicatie
Communicatie over het Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel zal plaatsvinden in meerdere
overlegvormen binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarnaast zal in MultiNieuws aandacht
worden gevraagd voor de inhoud en komen de vastgestelde plannen uiteindelijk op de website terecht.

Uitvoering
Het Regionaal beleidsplan is een plan op hoofdlijnen. In overeenstemming daarmee zijn de activiteiten
ook op hoofdlijnen beschreven. Deze hoofdlijnen worden concreter vertaald in projectplannen voor de
jaarthema’s en verder in de jaarplannen van de verschillende diensten. Over de resultaten van de
jaarthema’s zal zowel ambtelijk als bestuurlijk gecommuniceerd worden. Verder zal aan de hand van
de planning- en control-cyclus aan het bestuur over de voortgang van het totale beleidsplan worden
gerapporteerd.

