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Ter bespreking Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger

Geachte Raad,
We hebben bestuurlijk een flink traject afgelegd vanaf de bestuursconferentie in april 2018, via de
actualisatie van het Risicoprofiel en de Beleidsagenda Veiligheidsregio Brabant-Noord 2020-2023
eind 2018 naar bijgaand ontwerpbeleidsplan.
Op basis van die Beleidsagenda en het Risicoprofiel hebben we in overleg met onze partners en
opdrachtgevers onze beleidsdoelen op hoofdlijnen vastgelegd in dit plan. De inhoud van dit plan
is een herbevestiging van de eerder vastgestelde beleidsagenda en biedt een goed houvast voor
de toekomst.

Samen Veiliger, Beleidsplan 2020-2023
Het beleidsplan beschrijft de veranderende samenleving en het complexe speelveld waar we als
Veiligheidsregio mee te maken hebben. Dat vraagt om een aanscherping van de missie en visie
en concretisering van de ambities en opgaven van de veiligheidsregio. Dat is de essentie van het
beleidsplan.
Randvoorwaarde om wezenlijke stappen te kunnen zetten in deze ontwikkelopgaven is de
doorontwikkeling van de organisatie.
Hoe we in de komende vier jaar aan deze ontwikkeling handen en voeten gaan geven staat
beschreven in een aantal opdrachten. Uiteraard beoogt het beleidsplan te voldoen aan de
wettelijke kaders. De totstandkoming hiervan staat beschreven in de bijlagen bij het beleidsplan.
Het beleidsplan schetst een ambitieuze ontwikkeling die we willen doormaken als
veiligheidsregio. We moeten ook realistisch zijn. We beseffen dat we op een aantal onderwerpen
nog een been moeten bijtrekken en we nog flinke stappen moeten zetten, bijvoorbeeld in de
bedrijfsvoering, voordat we onszelf een volwaardige informatiegestuurde netwerkorganisatie
kunnen noemen.

Procesgang Beleidsplan
Conform de wet Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –voorafgaand aan de vaststelling
van het beleidsplan– met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
Medewerkers van de Veiligheidsregio kunnen vragen over het ontwerpbeleidsplan komen
toelichten ter voorbereiding of ter ondersteuning het overleg met de burgemeester bijwonen.
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U kunt uw reactie tot 24 januari 2020 met ons delen. De ontvangen reacties worden verzameld
en ter vergadering van het Algemeen Bestuur uitgereikt op 29 januari 2020.
Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
namens deze,

drs. M.J.H. van Schaijk,
secretaris
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