Datum

10 december 2019
Onderwerp

Uw kenmerk

Zienswijze Beleidsplan 2020-2023 VRBN
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Wat adviseert het college te besluiten?
1. Bijgevoegde concept zienswijze op het Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023 VRBN
vast te stellen.
2. Deze zienswijze kenbaar te maken de bij gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
De Veiligheidsregio heeft de wettelijke taak iedere vier jaar een Regionaal Beleidsplan en een
Regionaal Risicoprofiel vast te stellen. De gemeenteraden hebben de wettelijke bevoegdheid
de kaders voor het beleid op hoofdlijnen vast te stellen door het indienen van een zienswijze
op deze onderdelen.
Op 28 februari 2019 heeft uw raad de zienswijze op het Beleidskader 2020, de Actualisatie
Risicoprofiel 2018 en de Beleidsagenda 2020-2023 van de VRBN vastgesteld. Het Risicoprofiel
en de Beleidsagenda vormen samen met de opgehaalde zienswijzen van de gemeenteraden
van de VRBN de basis voor het ontwerp-Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023 zoals dat nu
voorligt.
In de Nota’s van Zienswijzen van 3 april 2019 en 3 juli 2019 is antwoord gegeven op uw
zienswijzen en aangegeven op welke wijze uw zienswijzen zijn betrokken bij de vaststelling
van bovenstaande documenten door het AB. Deze zienswijzen luidden als volgt:
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Ten aanzien van het Beleidskader 2020:

-

instemmen met het beleidskader 2020. Wel vragen wij om in overleg met de
gemeente maatwerk toe te passen bij de overdracht van grond bij de zeggenschap
over de kazernes - in principe door middel van koop met het eerste recht op
terugkoop - in verband met mogelijke herontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld
via de constructie van erfpacht;

Ten aanzien van de Actualisatie Risicoprofiel 2018:
-

instemmen met de Actualisatie Risicoprofiel 2018.

Ten aanzien van de Beleidsagenda 2020-2023:
-

instemmen met de beleidsagenda 2020-2023. Wel vragen wij om een definitief plan
voor de doorontwikkeling inclusief financiële vertaling voor het beleidskader 2022.

De Wet Veiligheidsregio’s stelt dat vóór de vaststelling van het Beleidsplan de burgemeester
het ontwerp-Beleidsplan bespreekt met de raad en de zienswijze op het Beleidsplan kenbaar
maakt aan de Veiligheidsregio. Hiervoor bieden wij u bijgaande concept zienswijze aan op het
ontwerp-Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger ter vaststelling.
Welk resultaat willen we bereiken?
De doorontwikkeling van de Veiligheidsregio tot een organisatie die in staat is om tal van
partijen te verbinden op veiligheidsvraagstukken en hierop regie te voeren.
Door het Beleidsplan te bespreken en bijgaande zienswijze kenbaar te maken aan de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord kan het Beleidsplan Samen
Veiliger 2020-2023 vastgesteld worden. Met het vastgestelde Beleidsplan kan de
Veiligheidsregio Brabant-Noord uitvoering geven aan de ambities, opgaven en opdrachten,
zoals verwoord in het Beleidsplan Samen Veiliger.
Het Beleidsplan beschrijft naast een nieuwe Missie en Visie voor de VRBN ook de
beleidsdoelen op hoofdlijnen voor de periode 2020-2023. Deze omvatten 6 ambities, 4
opgaven en 10 opdrachten.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 Met dit advies voldoen we aan de Wet Veiligheidsregio’s.
1.2 De door uw raad afgegeven zienswijzen zijn al eerder meegewogen in de besluitvorming
over de documenten die ten grondslag liggen aan voorliggend Beleidsplan.
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1.3 De basis van de Veiligheidsregio komt op orde en de Veiligheidsregio kan doorontwikkelen
naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie die in staat is regie te voeren op complexe
veiligheidsvraagstukken in Brabant-Noord.
De aanpak van moderne crises en complexe veiligheidsvraagstukken vraagt om meer dan
reactief optreden. Samenwerking en goede, snel beschikbare en zo volledig mogelijke
informatie is noodzakelijk bij de bestrijding van incidenten en rampen. Voorliggend
Beleidsplan schetst op hoofdlijnen de hiervoor noodzakelijke doelen en opgaven.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 De doorontwikkeling naar een informatie-gestuurde netwerkorganisatie leidt in 2022
mogelijk tot een verhoging van de kosten.
De nieuwe opgaven en opdrachten worden tot en met 2021, zoals afgesproken, gefinancierd
vanuit reserves. Vanaf 2022 zouden deze een structureler karakter kunnen krijgen als
besloten wordt deze voort te zetten vanaf 2022. Eind 2021 vindt een tussentijdse evaluatie
plaats. Deze evaluatie vormt de basis voor discussie of en hoe de gekozen richting kan of
moet worden voortgezet. Uw raad wordt betrokken bij deze discussies.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De in het Beleidsplan 2020-2023 genoemde incidentele uitgaven worden gedekt door
onttrekking aan de reserve ‘Doorontwikkeling Veiligheidsregio’. In de Ontwikkelagenda Samen
Veiliger 2020-2023 (bijlage ter inzage) worden de concrete activiteiten uit het Beleidsplan
beschreven, inclusief het bijbehorend financieel overzicht. In de reserve ‘Doorontwikkeling
Veiligheidsregio’ zijn voldoende middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren.
b. Communicatie
De Veiligheidsregio wordt na besluitvorming geïnformeerd over de zienswijze van de
gemeenteraad. Het AB van de Veiligheidsregio betrekt de zienswijzen van de deelnemende
gemeenten bij de besluitvorming. Het bestuur van de Veiligheidsregio verzoekt vóór 24
januari 2020 te reageren.
c. Uitvoering
VRBN is in afstemming met andere partijen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het
vastgestelde beleid.
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d. Overlegd met
Alle onderliggende stukken en voorstellen zijn besproken in het DB en AB van VRBN. Ook zijn
alle onderliggende stukken regionaal besproken in het ambtelijke adoptieoverleg.
Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Brief raden bespreken Beleidsplan 2020-2023
Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
Concept zienswijze Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023
Ontwikkelagenda Samen Veiliger 2020-2023 (ter inzage)
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Samenvatting
De Veiligheidsregio heeft de wettelijke taak iedere vier jaar een Regionaal Risicoprofiel en een
Regionaal Beleidsplan vast te stellen. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun
zienswijze op het Beleidskader, het Risicoprofiel en de Beleidsagenda te geven. De zienswijze
op het Beleidskader 2020, het Risicoprofiel 2018 en de Beleidsagenda 2020-2023 VRBN is
door uw raad vastgesteld op 28 februari 2019.
Het Risicoprofiel en de Beleidsagenda vormen samen met de opgehaalde zienswijzen van de
gemeenteraden van de VRBN de basis voor het Beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023.
Conform artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester voorafgaand aan
vaststelling van het Beleidsplan met de gemeenteraad over het ontwerp Beleidsplan.

