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Samenvatting
De Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat de komende vier jaar beleid uitvoeren op grond van
kaders die gemeenten hebben ontwikkeld, het risicoprofiel van de veiligheidsregio en de
strategische agenda’s van externe landelijke partners. De centrale beleidsthema’s zijn vertaald
naar uitvoeringsprogramma’s.
Voorgesteld besluit :
Het ontwerp-regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord voor kennisgeving aannemen.
Inleiding/probleemstelling:
De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft samen met haar partners een nieuw (ontwerp) Regionaal
beleidsplan opgesteld voor de periode 2016 t/m 2019. Voordat het plan door het Algemeen
Bestuur wordt vastgesteld, vereist de Wet Veiligheidsregio’s dat de burgemeester overlegt met uw
raad over het ontwerp-beleidsplan. Als u dit wilt dan kunt u een zienswijze geven op het
beleidsplan.
Het beleidsplan is opgesteld met een brede vertegenwoordiging van partners in de
veiligheidsregio. Als eerste heeft u als raadsleden door het opstellen van ‘gemeentelijke kaders
voor de brandweer en de veiligheidsregio’ richting gegeven aan de beleidsuitgangspunten voor de
komende 4 jaar. Vervolgens hebben alle netwerkpartners hun bestuurlijke-, landelijke-, en lokale
beleidsuitgangspunten ingebracht. Vanuit de actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel zijn
vervolgens de prioritaire risico’s opgenomen. Het betreft hier de 4 prioritaire risico’s uit de
regionale actualisatie. Dit zijn:
1. Overstroming,
2. Natuurbrand,
3. Brand in gebouw met verminderd zelfredzame personen,
4. Paniek in menigten.
Hieraan is als 5e de bestuurlijk aangewezen prioriteit ‘ongevallen tijdens vervoer over spoor’
toegevoegd. Vervolgens zijn hieruit de centrale beleidsthema’s voor de veiligheidsregio benoemd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 2 april 2015 heeft u ingestemd met de actualisatie van het regionaal risicoprofiel 2014 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn de ingebrachte wensen van de gemeenteraden betrokken bij
de besluitvorming van de Actualisatie van het Risicoprofiel 2014. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
actualisatie op 24 juni 2015 is vastgesteld, waarbij het risico ‘ongeval tijdens vervoer over spoor’
als vijfde prioritair risico is toegevoegd. Dit is ook zo meegenomen in het ontwerp-regionaal
beleidsplan dat nu voorligt. Daarnaast heeft het bestuur van de Veiligheidsregio besloten dat de
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gemeenten die hun wensen kenbaar hebben gemaakt, worden benaderd door de
Veiligheidsregio.
Verder heeft u in de raadsvergadering van 2 april 2015 besloten om aan de coördinerend
burgemeester voor verlengd lokaal bestuur aan te geven dat u kunt instemmen met de
‘gemeentelijke kaders veiligheidsregio Brabant-Noord’.
Beoogd resultaat:
De veiligheidsregio is op basis van de Wet Veiligheidsregio’s verplicht om een beleidsplan op te
stellen. In dit beleidsplan moeten een paar verplichte onderdelen worden opgenomen. De wettelijk
verplichte onderdelen zijn opgenomen in de bijlagen of er wordt verwezen naar eerder
vastgestelde documenten.
Keuzemogelijkheden:
Het is mogelijk om een zienswijze te geven.
Argumenten:
De centrale beleidsthema’s zijn vertaald naar zeven uitvoeringsprogramma’s. De zeven
uitvoeringsprogramma’s zijn:
1. Programma Risicobeheersing;
2. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding;
3. Programma Bevolkingszorg;
4. Programma GHOR(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio);
5. Programma GMC (gemeenschappelijk meldcentrum);
6. Programma Incidentbestrijding Brandweer;
7. Programma Bedrijfsvoering.
In de tabel (op pagina 11) kunt u zien in welke uitvoeringsprogramma’s de gemeentelijke kaders
terugkomen.
Financiële gevolgen en dekking: N.v.t.
Risico’s: N.v.t.
Communicatie: N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
In het meerjarenperspectief (zie 4.8) wordt duidelijk gemaakt wanneer, in de komende vier jaar,
de activiteiten aanvangen.
Voorstel:
Het ontwerp-regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord voor kennisgeving aannemen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
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Bijlagen ter inzage:
- Ontwerpbeleidsplan 2016-2019
Het ontwerpbeleidplan, het risicoprofiel en de gemeentelijke kaders, zijn ook te downloaden op
www.vrbn.nl
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