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Geachte gemeenteraad van Waalre,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft via haar
portefeuillehouder crisisbeheersing, burgemeester Houben, opdracht gegeven om te
komen tot een nieuwe visie op crisisbeheersing. Deze brief dient als bijlage bij de
brief 'Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersing, datum 18 oktober 2077' van
de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Via deze brief informeren wij u nader over de
context van de bestuurlijke visie op crisisbeheersing. Wij achtten dit van belang
aangezien u door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot op heden nog niet
specifiek geinformeerd bent over dit proces. In deze brief wordt kort stilgestaan bij
de aanleiding om te komen tot een nieuwe visie, de resultaten waartoe de nieuwe
visie moet leiden en de voortgang van het proces.

Aanleiding
Aanleiding om te komen tot een nieuwe visie:
1. De huidige visie, werkwijze en inrichting dateert uit 2007. Ondertussen
worden er nieuwe eisen gesteld en worden crisis anders beleefd door
burgers.
2. Social media dwingt het bestuur tot een veel hogere snelheid van handelen
waar het gaat om 'framing' (betekenisgeving) van gebeurtenissen.
3. Het strategisch uitgangspunt uit het Beleidsplan 2015 - 2019 dat de VRBZO
Bevolkingszorg organiseert vanuit een collectieve taak.
4. Samenvoeging van de meldkamer Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord op
het niveau van Oost-Brabant.
5. De wens om te komen tot het flexibeler toepassen van de GRlP-structuur.
6. Crises en rampen komen gelukkig weinig voor. Daardoor is het een zware
opgave om alle deelnemers in de crisisorganisatie, gemeentelijk en
regionaal, op het vereiste niveau van vakmanschap te krijgen en te houden
en de scherpte en motivatie te behouden.
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Beoogd resultaat

1.

Gemeenten zijn verantwoordelijk, VRBZO organiseert de crisisbeheersing
op het domein fysieke veiligheid.
2. De overheid gaat bij crises uit van vertrouwen in haar eigen diensten,
laat actie waar mogelijk over aan- en accepteert hulp van burgers,
bedrijven en ínstellingen en richt haar bijdrage eerstens op verminderd
zelfredzamen.
3. Risico's zijn leidend bij de preventie van- en voorbereiding op crises.
4. Alles draait om communicatie. Crisiscommunicatie vergt snelle respons
om partij te blijven in de betekenisgeving.
5. De operationele diensten doen tijdens een incident hun eigen werk en
stemmen onderling zo laag mogelijk in de organisatie af. Bestuurlijke
prioriteiten zijn communicatie, slachtoffers, maatschappelijke onrust en
kernvragen die vanuit de operatiën worden voorgelegd.
6. Onduidelijkheid is eigen aan (de startfase van) een crisis. Goed
relatiebeheer en informatiemanagement maken onduidelijkheid
hanteerbaar.
7. De'crisisorganisatie omvat functionarissen en structuren die voorbereid
zijn en waarmee flexibel kan worden ingespeeld op de veelheid van
crisisverschijningsvormen. De voorbereiding richt zich primair op
flitscrises, sluit aan op het dagelijks handelen en vertrouwt op
improvisatie en veerkracht.
B. De crisisorganisatie wordt sober ingericht, op basis van samenwerking.
Waar relationele kwaliteit is vereist, is de (sub-)regio het aangewezen
organisatieniveau. Waar het alleen gaat om technische kwaliteit of om
capaciteit past de (boven-)regionale organisatie.

Voortgang

jl. heeft kennis genomen van de voorgestelde
de nieuwe visie aan moet voldoen. Bovenstaande

Het Algemeen Bestuur van 03 juli

uitgangspunten waar

uitgangspunten zijn congruent bevonden met de visie op brandweerzorg, die in 2015
is vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRBZO en met de visie op bevolkingszorg
zoals vastgesteld door de gemeenten en door het Algemeen Bestuur.
De definitieve visie wordt in het le kwartaal 2018 ter vaststelling aangeboden aan
het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
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Communicatie
Via een voortgangsbericht (VRBZO, Voortgang bestuurlijke visie op crisisbeheersing,
18 oktober 20L7) wordt u door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geTnformeerd
over de verdere voortgang van dit traject.

Vragen over het project kunnen gesteld worden via visiecribe@gmail.com.
Belangrijke documenten van het project Bestuurlijke Visie Crisisbeheersing zijn te
raadplegen via
http : //www. ve i
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Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
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