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Beslispunten
1. Vaststellen van:
 het Regionaal beleidsplan 2020-2023 v0.7,
 het Regionaal risicoprofiel 2020 v0.6,
 het Regionaal crisisplan 2020-2023 v0.10,
 het Multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen 2020-2023 v0.11.
2. Vaststellen van concept-reactienota (is nog in ontwikkeling tot de AB-vergadering).
3. Akkoord geven om de plannen na vaststelling (beslispunt 1) in de definitieve vormgeving en met
de reactienota te verspreiden naar de gemeenten, de provincie (Commissaris van de Koning), de
crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s/ Oost 5-veiligheidsregio’s en de plannen op de
website van de VRGZ te plaatsen.
Inleiding
Van conceptplannen naar vaststelling regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan
Voor de zomer zijn het concept Regionaal risicoprofiel 2020 en het concept Regionaal beleidsplan 20202023 door het bestuur van de VRGZ vrijgegeven voor de consultatieronde en zijn de conceptplannen
voorgelegd aan de gemeenteraden, crisispartners, de buurregio’s en de Oost-5-regio’s.
Op de uitnodiging om de conceptplannen te onderzoeken op herkenbaarheid en draagvlak voor de
voorgestelde keuzes, zijn de gemeenteraden, diverse crisispartners en veiligheidsregio’s ingegaan.
In de bijgevoegde reactienota zijn de binnengekomen zienswijzen terug te vinden, met een reactie van de
VRGZ. Daarnaast is een aantal tekstverbeteringen doorgevoerd in de plannen, dat ook wordt vermeld in
de reactienota (onder het kopje ‘revisie’).
Regionaal crisisplan en Multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen
Er zijn twee plannen die eveneens geactualiseerd zijn ten behoeve van de periode 2020-2023; het
Regionaal crisisplan en het multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen (MOTO).
Beoogd effect
Met het nieuwe 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 komende vier jaar. Het nieuwe regionaal crisisplan beschrijft de inrichting van de multidisciplinaire en
monodisciplinaire crisisorganisatie. Met het MOTO wordt richting gegeven aan het opleiden, trainen en
oefenen van de crisisorganisatie voor de komende vier jaar. Voor elk van de plannen geldt overigens dat
aanpassingen en wijzigingen tussentijds nodig kunnen zijn als de actualiteit daarom vraagt. Hiervoor wordt
aangesloten bij de jaarlijkse planning- & control cyclus van de VRGZ.
Relatie met bestaand beleid
Het regionaal beleidsplan sluit aan op de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Ook de ambitie
en elementen uit monodisciplinaire plannen en gemeentelijk veiligheidsbeleid zijn er in verwerkt.

Argumenten
Reacties op het Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel
De reacties op hoofdlijnen
Over het algemeen worden de plannen herkenbaar gevonden en is er draagvlak voor de voorgestelde
beleidskeuzes. Waardering is er voor de brede betrokkenheid bij de totstandkoming van de plannen en
voor de leesbaarheid en helderheid van de documenten. De behoefte om samen te werken aan datgene
wat er op ons afkomt t.a.v. de fysieke leefomgeving is sterk; zowel bij de gemeenten als bij de
crisispartners en veiligheidsregio’s.
Kleine tekstuele wijzigingen en suggesties
Met name de crisispartners en gemeenten hebben een aantal voorstellen gedaan voor kleine inhoudelijke
wijzigingen in het regionaal risicoprofiel of in de gemeentelijke uitwerking van het regionaal risicoprofiel.
Grotendeels zijn deze overgenomen. Bij een aantal is beargumenteerd waarom dit niet is gedaan.
Daarnaast heeft een aantal gemeenten en crisispartners suggesties gedaan voor de uitvoering van beleid;
deze worden meegenomen bij de betreffende beleidsaccenten en activiteiten.
In de concept-reactienota zijn de reacties terug te vinden.
Infographic Regionaal beleidsplan
De reacties op het concept beleidsplan leiden tot dusver (nog niet alle gemeenten hebben gereageerd)
niet tot aanpassingen van de geïnventariseerde risico’s en ontwikkelingen en van de voorgestelde
beleidskeuzes (accenten).
Regionaal crisisplan
Het regionaal crisisplan (RCP) is een update van het crisisplan 2016-2019. Het RCP 2020-2023 is
compacter geworden (minder pagina’s), omdat dubbelingen er uit zijn gehaald, beschrijvende tekst is
ingekort en minder plaatjes zijn toegevoegd. Daarnaast zijn de opgenomen beschikbaarheidstijden voor
het CoPI aangepast van ‘beschikbaar’ (RCP 2016-2019) naar ‘start uitvoering taken binnen’ (RCP 20202023) conform datgene wat is opgenomen in het Besluit veiligheidsregio’s (artikel 2.3.2.). Hiermee komt
het belang van het kunnen starten met de multidisciplinaire afstemming voorop te staan, in plaats van de
variërende monodisciplinaire opkomsttijden. In het nieuwe RCP geldt voor alle CoPI-functionarissen dat
binnen de gestelde tijd (30 minuten) wordt gestart met de uitvoering van taken en de eerste vergadering
binnen 30 minuten start. Dit geldt ook voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg.
Multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen
Het doorontwikkelen van de lerende organisatie staat centraal, waarbij de focus meer komt te liggen op
leren van evaluaties. Er komt meer aandacht om de waarnemers vakbekwaam te maken en te houden.
De rode draden uit de evaluaties-waarnemingen van incidenten en van oefeningen zijn input voor
“nieuwe” planvorming met betrekking tot opleiden, trainen en oefenen.
Kanttekeningen
Voor het RRP en het RBP geldt het volgende: van nog niet alle gemeenten zijn zienswijzen ontvangen.
Het streven van de gemeenten is om voor de bestuursvergadering van 19 december de zienswijze te
hebben voorgelegd aan de VRGZ, zodat bij de vaststelling alle reacties bekend zijn. Ter vergadering van
het Algemeen Bestuur zal een actueel overzicht van de ontvangen zienswijzen worden gegeven.
Voor het RRP en RCP geldt het volgende: het overzichtsplaatje van de regio (RRP hoofdstuk 2, RCP
paragraaf 1.1) is nog niet kloppend. Gemeente West Betuwe en Gemeente West Maas en Waal moeten
nog toegevoegd worden. Dit plaatje wordt aangepast in de definitieve stukken.
Financiën
Nee

De uitwerkingen van de beleidsaccenten in concrete activiteiten komen overeen met wat in
de begroting 2020 is opgenomen. De activiteiten die daar buiten vallen, worden vanuit de
bestaande capaciteit opgepakt; bij het optreden van capaciteitstekort, vindt prioritering van
activiteiten plaats. Ook bij het regionaal crisisplan en bij het overgaan tot een dynamisch
regionaal risicoprofiel worden geen financiële gevolgen verwacht.

Bestuurlijk / juridisch
Met de vaststelling van het Regionaal beleidsplan 2020-2023 en het Regionaal risicoprofiel 2020 wordt
voldaan aan het artikel 14 en het artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's. Zoals de wet vereist worden bij
de totstandkoming van het regionaal beleidsplan en het regionaal risicoprofiel nadrukkelijk gemeenten en
politie betrokken. Daarnaast wordt afstemming gezocht met de crisispartners van de veiligheidsregio en
met de omliggende veiligheidsregio's. Met de vaststelling van het Regionaal crisisplan 2020-2023 wordt
voldaan aan artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s.
Communicatie
Communicatie over de plannen zal plaatsvinden in meerdere overlegvormen binnen de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid. Daarnaast zal in MultiNieuws aandacht worden besteed aan de plannen en worden de
vastgestelde plannen uiteindelijk op de website vrgz.nl gepubliceerd.
Uitvoering
Na vaststelling ontvangen de gemeenten, de buurregio’s en de crisispartners de definitieve plannen met
begeleidende brief.
Vormgeving plannen
Na vaststelling (al dan niet met aanpassingen) worden de plannen definitief (versie 1.0) en wordt ook de
infographic definitief vormgegeven.
Uitvoering beleidsplan
Het beleidsplan is een plan in hoofdlijnen. In overeenstemming daarmee zijn de activiteiten die in het
beleidsplan zijn benoemd ook op hoofdlijnen beschreven. Deze hoofdlijnen worden concreter vertaald in
de jaarplannen. Aan de hand van de planning- en control-cyclus zal aan het bestuur over de voortgang
worden gerapporteerd.
Uitvoering risicoprofiel
Daarnaast wordt op regionaal, bovenregionaal (Oost-5 niveau) en landelijk nagedacht om het risicoprofiel
meer dynamisch te maken. Ook om invulling te geven aan de verplichting uit de Wet veiligheidsregio’s dat
er minimaal 1x per jaar een overleg is met betrokken partijen. Tekst Art. 15 lid 5: “Het bestuur van de
veiligheidsregio nodigt ten minste eenmaal per jaar de bij mogelijke rampen en crises in de regio
betrokken partijen uit voor een gezamenlijk overleg over de risico’s in de regio.”
Uitvoering crisisplan
Het regionaal crisisplan beschrijft de huidige inrichting van de multidisciplinaire en
monodisciplinaire crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van deze crisisorganisatie zijn hierin vastgelegd. De taken en
bevoegdheden van de individuele crisisfunctionarissen zijn verder uitgewerkt in de monodisciplinaire
deelplannen en handboeken.

