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Aan de Raad.
Onderwerp
Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Advies
1. De Veiligheidsregio Brabant-Noord te laten weten dat de gemeente Landerd positief staat
tegenover het Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’.

Inleiding
Medio januari 2019 heeft u een positieve zienswijze gegeven op het beleidskader 2020, de
actualisatie van het risicoprofiel en de concept-beleidsagenda van de Veiligheidsregio BrabantNoord (verder te noemen: veiligheidsregio). Op basis van de Beleidsagenda en het Risicoprofiel
heeft de veiligheidsregio het ontwerp-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
‘Samen Veiliger’ geformuleerd.
Conform de Wet op de Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester –voorafgaand aan de
vaststelling van het beleidsplan – met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Beoogd effect
Informatie-uitwisseling en meningsvorming over het Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio
Brabant-Noord ‘Samen Veiliger’ (verder te noemen: het beleidsplan).
Argumenten
1.1
Het beleidsplan is gebaseerd op de beleidsagenda 2020-2023
De beleidsagenda waarover ook uw raad een positieve zienswijze gaf, is uitgewerkt in het
beleidsplan. Samen met de kolommen (brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen
en rampen/GHOR en Bevolkingszorg) en de partners (politie, waterschappen, defensie,
omgevingsdienst, openbaar ministerie, Rijkswaterstaat, provincie, een netbeheerder, andere
veiligheidsregio’s en gemeenten is het beleidsplan gemaakt.
1.2
Het beleidsplan anticipeert op de veranderende samenleving en het complexe veld waar
de veiligheidsregio mee te maken heeft.
Om adequaat op de veranderende samenleving te kunnen anticiperen zijn de missie en de
visie in het beleidsplan scherp geformuleerd en de ambities en de opgaven van de
veiligheidsregio concreet gemaakt. Dat is de essentie van het beleidsplan. De stip op de
horizon is dat de veiligheidsregio een informatiegestuurde netwerkorganisatie is, die regie voert
op een flexibele crisisorganisatie, partijen verbindt en makelaar is van veiligheidsinformatie.
Tegelijkertijd wordt het samenspel met de
gemeenten verbeterd en wordt gezorgd voor het behoud van de sterke kolommen.
1.3 Het beleidsplan gaat voor een doorontwikkeling van de veiligheidsregio.
De veiligheidsregio heeft voor de komende vier jaar de ‘Ontwikkelagenda Samen
Veiliger’ tien opdrachten geformuleerd om deze doorontwikkeling vorm te geven. De tien
concrete opdrachten zijn:

1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s met partners.
Enkele risico’s worden programmatisch aangepakt: industriële veiligheid,
evenementenveiligheid en terrorismegevolgbestrijding/extreem geweld.
In de toekomst gaat de veiligheidsregio met de gemeenten en andere partners een
‘afwegingskader’ maken om samen te kunnen bepalen aan welke risico’s men gaat werken.
2. Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners.
Er wordt ingezet op verdere verbetering van goede informatiedeling tussen partners over
risico’s en informatie over elkaars crisisorganisaties.
3. Verbetering van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving.
Inwoners en organisaties in Brabant-Noord worden bewuster gemaakt van een (on-)veilige
werk- en leefomgeving, wat hun gedrag ten opzichte van een (brand-)veiligere omgeving
gunstig gaat beïnvloeden.
4. De gezamenlijke crisisorganisatie wordt flexibeler gemaakt.
Dit wordt onder andere gedaan door het maken van een geactualiseerd regionaal crisisplan en
trainen van crisisfunctionarissen.
5. Samenbrengen en delen van veiligheidsinformatie.
Door het beter koppelen en analyseren van data wordt enerzijds een betere voorbereiding op
crises gerealiseerd en anderzijds adequatere input beschikbaar gesteld voor integrale
beleidsplannen van gemeenten.
6. Verbeteren samenspel met de gemeenten.
Er wordt gewerkt aan meer scherpte en duidelijkheid over individueel en collectief
opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zodat verwachtingen en prioriteiten worden afgestemd.
Er wordt bestuurd op hoofdlijnen en gerapporteerd over afwijkingen. Er komt meer aandacht
voor veiligheidsvraagstukken en de samenwerking met de diverse partners.
7. Bouwen aan sterke kolommen.
Bevolkingszorg, GHOR en brandweer worden verstevigd. Bijvoorbeeld door het verbeteren van
opleiden, trainen en oefenen bij Bevolkingszorg, het verbeteren van de adviesrol van de GHOR,
het maken van een nieuw dekkingsplan en het verbeteren van de kwaliteit en capaciteit van de
meldkamer bij de brandweer.
8. Investeren in (brandweer-)vrijwilligers
Met meer maatwerk wordt geprobeerd beter in te spelen op het welbevinden van de vrijwilligers.
Onder andere passende arbeidsvoorwaarden, oefenen-op-maat en keuren-op-maat moeten
gaan bijdragen aan voldoende paraatheid van de brandweer en behoud van en langere
inzetbaarheid van vrijwilligers
9. Invulling geven aan de Omgevingswet.
Medewerkers van de veiligheidsregio worden ontwikkeld van regelgericht naar risicogericht
adviseur, passend bij de rol van de (toekomstige) Omgevingswet.
10. Doorontwikkeling van de organisatie.
De veiligheidsregio zet in op het verbeteren van informatievoorziening, werkprocessen,
persoonlijke ontwikkeling van haar functionarissen en de huisvesting.
Kanttekeningen
1.1.
De toereikendheid van de ramingen en structurele effecten zijn niet helemaal duidelijk.
Bij meerdere begrote posten in het financieel overzicht is aangegeven dat het bedrag indicatief
is, een bandbreedte heeft of een PM-post betreft. Ook is vermeld dat een aantal projectplannen
nog ontwikkeld wordt. Onduidelijk is of de nu geraamde bedragen wel toereikend zullen zijn en
of er structurele effecten hieruit voort zullen vloeien. Een goede informatievoorziening richting
de deelnemers is belangrijk om tevens de toereikendheid van de reserve te monitoren.

Financiën
De kosten van de uitvoering van de tien opdrachten van de ‘Ontwikkelagenda Samen
Veiliger’ vindt u terug op pagina 13 van de Ontwikkelagenda.
Hieronder vindt U een schematische weergave van de extra kosten zoals nu bekend van de
opdrachten die een financiële component hebben.
Nr
3

Onderwerp
Zelfredzaamheid en weerbaarheid
van de samenleving

5

Veiligheidsinformatie
samenbrengen en delen

8

Investeren in
(brandweer)vrijwilligers
9
Invulling geven aan de
Omgevingswet
10
Doorontwikkeling organisatie
10a Positionering
10b Informatievoorziening en
werkprocessen
10c Mensen
10d Huisvesting
Totaal

Uitgaven voor
Onderzoek effectiviteit
dienstverlening (brand)veilig
leven
Inrichten
Veiligheidsinformatieknooppunt
(VIK)
Implementatie oefenen op maat

Totaal
€20.000

Diverse trajecten(in 2020, 2021
en 2022)

€285.000

Indicatief
Optimaliseren van de
informatievoorziening en
werkprocessen
Diverse trajecten
Impuls digitale werkplek nabije
toekomst

€50.000
€200.000

€650.000
€500.000

€340.000
€50.000
€2.095.000

De in het Beleidsplan 2020-2023 genoemde incidentele uitgaven worden gedekt door

onttrekking aan de reserve ‘Doorontwikkeling Veiligheidsregio’. De in deze reserve beschikbare
middelen zijn voldoende om aan de op pagina 13 genoemde opdrachten te voldoen. Dit
betekent dat de uitvoering van de Ontwikkelagenda geen extra lasten voor de gemeenten
oplevert.
Afstemming gemeente Uden
Conform het Protocol financiën herindeling behoeft dit advies niet afgestemd te worden
aangezien er geen financieel effect optreedt. Daarnaast wordt in de gemeente Uden het
voorliggende beleidsplan ook besproken in de gemeenteraad, aangezien deze gemeente tot
dezelfde veiligheidsregio behoort.

Communicatie
De heer P. de Vet (Sectorhoofd Crisisbeheersing en rampenbestrijding/MT-lid van de
Veiligheidsregio) is bereid het beleidsplan nader toe te lichten.
Uitvoering
Op 16 januari 2020 wordt het beleidsplan besproken in de voorbereidende vergadering. Op 30
januari 2020 zal het beleidsplan worden behandeld in de raadsvergadering. De deadline voor
inbreng vanuit de gemeenteraden is echter voor 29 januari 2020. Dit omdat de opmerkingen
van de gemeenteraden dan nog meengenomen kunnen worden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur die het plan vast zal stellen. De eventuele opmerkingen van de
gemeenteraad tijdens de voorbereidende vergadering zullen worden ingebracht in de
vergadering van het Algemeen bestuur zodat deze toch kunnen worden meegenomen door het
Algemeen bestuur in hun besluitvorming.

Bijlage(n)
1.
Brief van DB Veiligheidsregio aan de gemeenteraden over bespreking beleidsplan
2.
Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023

Zeeland, 10 december 2019
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