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Uitnodiging raadsinformatiebijeenkomsten september 2019

Geachte griffiers,
De veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken steeds meer samen. Die samenwerking
krijgt eind dit jaar formeel gestalte in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Een uitvloeisel van de
samenwerking is de totstandkoming van gezamenlijke planvorming, zoals een regionaal risicoprofiel
(RRP) voor de beide veiligheidsregio’s.
Wij vinden het belangrijk om de raadsleden goed te informeren over en te betrekken bij deze
ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio’s. Om die reden organiseren we na de zomer drie
informatiebijeenkomsten voor raadsleden. Deze worden gehouden op:
 Zaterdag 7 september 2019 van 11.00 tot 13.00 uur op de brandweerkazerne in Lelystad,
Gordiaandreef 101 (met na afloop een broodje en een drankje).
 Woensdag 11 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur op de brandweerkazerne in Hilversum,
Kamerlingh Onnesweg 148 (met na afloop een hapje en een drankje).
 Donderdag 26 september 2019 van 19.30 tot 21.30 uur op de brandweerkazerne in Emmeloord,
Nijverheidstraat 34 (met na afloop een hapje en een drankje).
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor raadsleden uit alle gemeenten in de veiligheidsregio’s Flevoland en
Gooi en Vechtstreek. Raadsleden mogen een keuze maken welke bijeenkomst zij bij willen wonen en zijn
niet gebonden aan de bijeenkomst in hun regio. Tijdens de bijeenkomsten staan de samenwerking
tussen beide veiligheidsregio’s en het regionaal risicoprofiel centraal. Aanvullende informatie over deze
thema’s vindt u in de bijlage.
Wij verzoeken u deze uitnodiging door te geleiden naar uw raadsleden. Aanmelding voor deze
bijeenkomsten kan geschieden door, uiterlijk 1 september 2019, een mail te zenden aan:
secretariaatvrgv@brandweergooivecht.nl. Wij verzoeken daarbij naam, fractie en gemeente van de
desbetreffende raadsleden te vermelden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Irene
van Haren, via i.vanharen@brandweergooivecht.nl of 06-18 30 66 83.

Met vriendelijke groet,

John van der Zwan
Secretaris veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Pieter Broertjes
Voorzitter veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Bijlage: werkwijze en toelichting
Raadsinformatiebijeenkomsten
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten wordt u meegenomen in de recente ontwikkelingen van de
twee veiligheidsregio’s. Hieronder wordt beschreven wat het onderwerp betreft en wat het doel is van
agenderen van dit onderwerp voor deze bijeenkomst.
De bijeenkomst zal starten met een opening door een lid van het algemeen bestuur van de
veiligheidsregio. Daarna krijgt u een korte algemene presentatie over de te bespreken onderwerpen.
Vervolgens kunt u zich, op basis van uw eigen keuze, aansluiten bij een gesprekstafel voor verdieping op
het betreffende onderwerp.
Toelichting per onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
In de SOK Flevoland en Gooi en Vechtstreek is vastgelegd op welke wijze de ambtelijke en bestuurlijke
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s van Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en in beide
regio’s in de komende tijd gestalte gaat krijgen en op welke wijze deze wordt gefinancierd. Met de
samenwerking streven we naar behoud en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het
verminderen van de kwetsbaarheid van de organisaties en beheersing van de toenemende kosten van
de wettelijke taakuitvoering. Onder leiding van de twee veiligheidsdirecties vindt op een groeiend aantal
terreinen samenwerking plaats. De SOK geeft deze samenwerking een juridisch- en beleidskader.
De SOK is geldig tot de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bekend zijn.
Naar verwachting is dat in 2021. Dan wordt bekeken wat de volgende stappen in de samenwerking zijn
en of een fusie dan tot de mogelijkheden behoort.
Tijdens de bijeenkomsten zal onder meer aan de orde komen hoe de samenwerking gestalte krijgt,
welke voor- en nadelen bij deze samenwerking zijn onderkend, waarom tot deze vorm van
samenwerking is gekomen en op welke wijze sturing blijft behouden op de ambtelijke
samenwerkingsorganisatie.
Regionaal Risicoprofiel (RRP)
Wettelijk dient elke vier jaar een RRP te worden vastgesteld waarin wordt aangegeven door welke
risico’s een regio wordt bedreigd. In dit RRP wordt niet alleen de impact van een bepaald risico
aangegeven (hoe erg is het als het gebeurt), maar ook de waarschijnlijkheid (hoe groot is de kans dat dit
gebeurt).
Tijdens de bijeenkomst wordt u meegenomen in de opzet van een RRP, en wordt aangegeven welke
regionale risico’s ons bedreigen en zijn opgenomen in het RRP. Daarnaast wordt van een aantal risico’s
uw eigen inschatting gevraagd: in welke mate zijn deze risico’s bedreigend?
Mede op basis van uw input zal een ontwerp-RRP worden opgesteld. Dit ontwerp-RRP wordt eind dit
jaar opnieuw aan de gemeenteraden van de gemeenten in de beide veiligheidsregio’s gezonden waarbij
raden alsnog formeel in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze op het RRP te geven.

