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STATUS VOORSTEL 
 

 Ter kennisname  Oriënterend   Besluitvormend 

BESLISPUNTEN 
 

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om: 

• kennis te nemen van de presentatie van het proces voor het Meerjaren Beleidsplan 2023-2027. 

• in te stemmen met de verlenging van het Regionaal Crisisplan VRMWB tot en met 1 augustus  2023.  
 
 

TOELICHTING 
 
De Wet veiligheidsregio's stelt iedere veiligheidsregio verplicht om ten minste elke vier jaar een beleidsplan vast te 
stellen, waarin het beleid wordt vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het beleidsplan geeft 
richting aan de inspanningen van de samenwerkende gemeenten en alle denkbare partners in en van de 
veiligheidsregio. Het maakt, ook naar de samenleving toe, inzichtelijk hoe de regio omgaat met risico’s (middels het 
risicoprofiel), hoe zij zich op deze risico’s voorbereidt en hoe zij de samenwerking met partners in de samenleving 
gestalte geeft. 

 

Volgens de wettelijke bepalingen omvat een beleidsplan in ieder geval: 
A. Een beschrijving van de operationele prestaties van de veiligheidsregio, van de politie en ook van gemeenten 

in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Deze liggen grotendeels vast in: Regionaal 
Crisis Plan, Dekkings- en Spreidingsplan en het Basis takenpakket Risicobeheersing; 

B. Uitwerking van door onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen; 
C. Informatieparagraaf; 
D. Oefenbeleidsplan; 
E. Beschrijving niet-wettelijke adviesfunctie; 
F. Voor brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in 

de gemeenten, en ook de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om 
daaraan te voldoen. 

 

Het huidige beleidsplan “Samen werken aan veiligheid en veerkracht” loopt tot en met juli 2023. Op dat moment gaat 
het nieuwe beleidsplan 2023-2027 in. We hebben de afgelopen jaren gebouwd aan een organisatie die de 
samenleving ondersteunt bij het veiliger maken van onze regio. Samen met onze gemeenten en onze 
netwerkpartners zijn wij deze klus aangegaan. We hebben samen geleerd van zware ongevallen en crises en mogen 
trots zijn op het gezamenlijk behaalde resultaat.   
 
Een nieuw beleidsplan geeft de mogelijkheid om te reflecteren op rollen, taken, kwaliteiten en de maatschappelijke 
vraag en behoefte aan veiligheid en daarin bestuurlijke richting te geven voor de toekomst. Deze reflectie is geborgd 
in de bestuurlijke takendiscussie en vormt het vertrekpunt en is kaderstellend voor het nieuwe Beleidsplan 2023-2027. 
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Aan de hand van een korte presentatie nemen wij u tijdens de vergadering mee in het proces en bespreken we met u 
de uitgangspunten voor het nieuwe beleidsplan.  
 

Dekking- en spreidingsplan  
In het Veiligheidsberaad van 1 juli 2022 is de nieuwe landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) 
vastgesteld.  Met deze handreiking kunnen alle veiligheidsregio’s in de toekomst op uniforme wijze een Dekkingsplan 
opstellen dat uitgaat van gebiedsrisico’s en de mogelijkheid van motivatie van afwijking voor risico objecten. De 
minister heeft aangegeven dat ze spoedig zal overgaan tot aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio’s. Tot die 
aanpassing is gerealiseerd dient het Dekkingsplan te voldoen aan het huidige besluit. 
Daarom wordt voorgesteld om tijdelijk te werken met het huidige Dekkings- en Spreidingsplan. Omdat het huidige 

Dekkings- en Spreidingsplan wel een aantal kleine actualisaties behoeft, is het voorstel om een geactualiseerde 

versie tegelijk met het meerjarenbeleidsplan aan te bieden voor besluitvorming. Beiden worden met de gemeenten 

afgestemd en aangeboden aan de raden met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In 2023/2024 wordt het 

Dekkings- en Spreidingsplan volgens de nieuwe landelijke Leidraad opgesteld en (tussentijds) ter vaststelling aan uw 

bestuur voorgelegd.  

 
Regionaal Crisisplan 
Voor het Regionaal Crisisplan VRMWB (RCP) geldt dat deze geldig is tot 1 september 2022. Het heeft de voorkeur 
om het nieuwe RCP gelijktijdig vast te stellen met het Beleidsplan 2023-2027, waardoor ze in eenzelfde beleidscyclus 
vallen. Dit omdat de plannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door vertraging in een eerder 
actualisatieproces is hier verschil in ontstaan. Wij vragen het Algemeen Bestuur daarom het huidige RCP te verlengen 
tot 1 augustus 2023.  
 

In het nieuwe RCP 2023-2027 wordt aandacht besteed aan een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo voegen we 
nafase toe als extra basisvereiste crisismanagement. We bedden risicomonitoring en de planningsstaf in als nieuwe 
onderdelen in onze regionale crisisorganisatie. De flexibele inzet wordt uitgewerkt, inclusief de gereedschapskist en 
bijbehorende kaders. We beschrijven welke rol de districten spelen in de crisisopschaling. En verankeren de 
mogelijkheid tot digitaal vergaderen in een (dreigende) crisis. In de bestuursvergaderingen van november en 
december komen deze onderwerpen opiniërend aan de orde.  
   


