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Ontwikkeling veiligheidsregio
De taakopvatting en takenpakket van de veiligheidsregio heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld.
Dit komt door gewijzigde wetgeving, veranderde maatschappelijke risico’s en een complexer wordende samenleving. Deze ontwikkeling kent drie
groeistadia.
Veiligheidsregio Brabant-Noord staat aan de vooravond van het derde stadium, het ontwikkelen naar een informatiegestuurde
netwerkorganisatie aan de hand van de beleidsagenda "Samen Veiliger"
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Gemeentelijke
brandweer
Opgave voor gemeenten is het organiseren en beheren van goede
preventieve en repressieve brandweerzorg voor het grondgebied van de
eigen gemeente.
Focus van taakuitvoering is gericht op het bestrijden van de
gevolgeffecten van incidenten. Brandpreventie is gebaseerd op strikte
regelgeving en is ook gericht op effecten van brand; niet op voorkomen
ervan.
Samenwerking is gering. Beheersen van rampen en crises wordt gezien
als overheidsverantwoordelijkheid.

Regionalisering
Gemeenteraden stemmen in met
regionalisering brandweer als
onderdeel van de veiligheidsregio.
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Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt voornamelijk
gedragen door de overheid.

Gezamenlijke
hulpverlening
Opgave voor gemeenten is het ontvlechten van de brandweertaak uit
de gemeente en het vormen van gezamenlijk opdrachtgeverschap aan
de veiligheidsregio.

Uniforme kostenverdeelsleutel
Een grote stap in de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord is het besluit om de gemeentelijke
bijdrage voor de veiligheidsregio solidair te
verdelen naar rato van inwoneraantal.
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Focus van taakuitvoering blijft gericht op het bestrijden van de
gevolgeffecten van incidenten. Brandpreventie ontwikkelt zich tot
Risicobeheersing, maar blijft gericht op effectbeheersing en op enkel
brand-incidenten.
Samenwerking tussen hulpdiensten vormt de basis voor de
veiligheidsregio. Repressieve brandweerzorg wordt hierdoor veel
efficiënter georganiseerd. Samenwerking met andere veiligheidsregio's
en met burgers en bedrijven neemt mondjesmaat toe.

Besluit wegnemen acute knelpunten veiligheidsregio
Op basis van overwegend positieve zienswijzen van de
gemeenteraden, stemt AB in met verhoging gemeentelijke
bijdrage voor de veiligheidsregio met €4,06.
Hiermee worden acute knelpunten op gebied van
brandweer, multidisciplinaire voorbereiding en
bedrijfsvoering weggenomen.

Basis op orde voor doorgroei naar stadium 3
Het AB wenst de (wettelijke) basis van het 2e stadium op
orde te hebben voordat de veiligheidsregio zich verder
ontwikkelt naar het 3e stadium:
Regionalisering uit 2010 afronden door ook huisvesting
brandweer onder te brengen in gemeenschappelijke
regeling;
Op slimme wijze organiseren van de wettelijk verplichte
calamiteiten-coördinator in de meldkamer;
Robuust organiseren van Bevolkingszorg, onder meer
door proportionele versterking van regionale
ondersteuning.





Opgave voor de veiligheidsregio is, naast het beheren en uitvoeren van
Brandweerzorg en Acute geneeskundige zorg, het op basis van
wettelijke eisen vormgeven van een gezamenlijke crisisorganisatie met
politie, gemeenten, defensie en andere partners.
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Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt aanvankelijk nog
steeds enkel door de overheid gedragen. Met het beleidsplan 20152019 komt meer nadruk op een gezamenlijke
verantwoordelijkheidsverdeling met de samenleving.
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Samen
Veiliger
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Opgave voor gemeenten is het verder ontwikkelen van het gemeentelijk
opdrachtgeverschap.

Onderzoek en ontwikkeling

De veiligheidsregio gaat met partners aan de slag
met de transformatie en ontwikkeling van het
takenpakket dat nodig is om de doelen uit de
beleidsagenda "Samen Veiliger" te bereiken.
De veiligheidsregio ontwikkelt zonder
onomkeerbare beslissingen en financiert uit haar
eigen reserves.
De brandweer onderzoekt o.m. hoe waarborging
van blustaken door vrijwilligers in stand kan
gehouden kan worden.

Opgave voor de veiligheidsregio is, naast de bestaande taken, het
voeren van regie op het oplossen van complexe
veiligheidsvraagstukken. De veiligheidsregio verbindt netwerkpartners
aan bestuurlijke opgaven. Dit vraagt om een transformatie van de
organisatie en taakuitvoering van de veiligheidsregio.




Bestendiging

Er is meer duidelijkheid over enkele onzekerheden die er

Focus van taakuitvoering is primair gericht op effectbestrijding.
Daarnaast zal voor enkele prioritaire veiligheidsopgaven regie worden
gevoerd op zowel het voorkomen van oorzaken als op het bestrijden
van effecten.
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aan de start van de beleidsagenda "Samen Veiliger"
waren;
Er is zicht op de bijdragen die partners willen leveren;

Verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid wordt gedragen door de
overheid én de samenleving. De veiligheidsregio neemt bij haar
regietaken geen verantwoordelijkheid over.


Er zijn werkwijzen, voorzieningen en methoden

ontwikkeld om de gestelde doelen uit de beleidagenda te
behalen.

Het AB kiest welke ontwikkelde zaken kunnen worden
bestendigd en zal hiertoe een verzoek tot structurele
bijdrage doen aan de gemeenteraden.

Samenwerking vormt het bestaansrecht van de veiligheidsregio.
Veiligheidsvraagstukken worden zoveel mogelijk "boven de kolommen"
aangepakt en waar nodig met (kennis)partners van buiten.
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