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Geachte heer, mevrouw,
Dankzij uw bijdrage kunnen we u het definitieve concept van het risicoprofiel en de Strategische
Beleidsagenda 2019 t/rn 2023 van Veiligheidsregio Usselland aanbieden.
Risicoprofiel

Als bijlage bij deze brief is een samenvatting van het risicoprofiel en een Infographic van het
risicoprofiel gevoegd. De onderliggende documenten, het Risicobeeld Veiligheidsregio Usselland
2018 en bij het Risicoprofiel Veiligheidsregio Usselland 2018 kunt u opvragen bij ons secretariaat.
Eén van de elementen van onze missie en visie is dat we de risico's die in ons gebied tot een brand,
ramp of crisis kunnen leiden, kennen. We hadden al een risicoprofiel, maar om dat actueel te
houden, inventariseerden en analyseerden we dit jaar opnieuw de veiligheidsrisico's, die binnen het
gebied van Veiligheidsregio IJsselland en in de directe omgeving aan de orde zijn. Dit is gebeurd
samen met deskundigen van onder andere gemeenten, politie, provincie en waterschappen. Het
risicoprofiel is opgesteld aan de hand van de landelijke Handreiking regionaal risicoprofiel. Door
deze methodiek te gebruiken, is het resultaat vergelijkbaar met andere veiligheidsregio's. Tevens is
hierdoor bovenregionale afstemming mogelijk.
Uit het risicoprofiel blijkt dat er ten opzichte van 2014 nauwelijks wijzigingen zijn in de vijf risico's
met de hoogste prioriteit. Evenals in 2014 zijn de vijf risico's met de hoogste prioriteit:
1. ziektegolf (inclusief dierziekten)
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2. overstroming
3. brand in dichte binnenstad
4. verstoring nutsvoorzieningen (was in 2014 'verstoring elektriciteitsvoorziening')
5. paniek in menigten
Verstoring nutsvoorzieningen is de samenvoeging van verstoring drinkwatervoorziening, telecom/
ICT en elektriciteitsvoorziening.
Deze vijf risico's hebben de hoogste prioriteit bij de diverse programma's en projecten om risico's te
beperken en beter voorbereid te zijn op eventuele incidenten.
Naast deze bekende risico's bleek er sprake te zijn van vier nieuwe risico's die vragen om aandacht
in de Strategische Beleidsagenda:
1. digitale verstoring (cyberveiligheid)
2. klimaatverandering
3. maatschappelijke onrust
4. terrorisme
Deze nieuwe risico's hebben een bovenregionaal of zelfs landelijk karakter, maar de effecten
kunnen op lokaal niveau impact hebben op de continuïteit van de samenleving. Het zijn nieuwe
thema's die vragen om een verdere verkenning en analyse van de rol die de veiligheidsregio heeft
op deze thema's, de impact die deze risico's hebben en de prioritering in het risicoprofiel. Deze
nieuwe risico's komen daarom ook terug in de Strategische Beleidsagenda om ze van daaruit de
komende tijd verder uit te werken.
Strategische Beleidsagenda 2019-2023

Het concept van de Strategische Beleidsagenda 2019 t/m 2023 is bij deze brief gevoegd. De
Strategische Beleidsagenda 2019 t/m 2023 is tot stand gekomen in co-creatie met professionals van
gemeenten, samenwerkingspartners, medewerkers, bestuurders en raadsleden. Afgelopen
maanden hebben daartoe een groot aantal interactieve sessies plaatsgevonden. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een overzichtelijke strategische agenda met daarin de denkrichting voor
de komende jaren. We blijven professioneel doen wat we al deden, verbreden onze aandacht naar
het voorkomen van incidenten en crises, leggen het accent op nieuwe risico's en versterken de
samenwerking met gemeenten en partners. De doelen en acties worden ieder jaar vertaald in de
begroting. Na de consultatieperiode worden eventuele ingebrachte zienswijzen verwerkt in het
definitieve concept van de Strategische Beleidsagenda. Dit definitieve concept wordt ter vaststelling
voorgelegd aan het algemeen bestuur. In het DB van november wordt de tussenstand besproken
van het verloop van de consultatie. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het AB van 12
december 2018.
Het is de bedoeling om de Strategische Beleidsagenda per jaar uit te werken in een jaaragenda via
de begroting. Het jaar 2019 moet daarin worden gezien als overgangsjaar, aangezien de begroting
eerder dit jaar al is vastgesteld. Echter is in die begroting al wel rekening gehouden met de
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ontwikkelingen die nu in de Strategische Beleidsagenda zijn uitgewerkt. Vanaf de begroting 2020,
die in het voorjaar van 2019 wordt opgesteld, brengen we een duidelijke koppeling aan tussen
Strategische Beleidsagenda en begroting. Op die manier komt de Strategische Beleidsagenda
periodiek expliciet en herkenbaar terug bij de raad via de reguliere momenten in de beleidscyclus.
Financiële middelen

Voor de aanpak van de prioritaire risico's en uitvoering van de Strategische Beleidsagenda worden
geen aanvullende financiële middelen gevraagd. We hanteren het principe 'nieuw in de plaats van
oud', wat betekent dat we nieuw beleid financieren door oud beleid af te stoten.
Procedure

Wij zijn benieuwd wat u van deze plannen vindt. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. Wij willen u vragen uw reactie voor 7 december 2018 aan ons kenbaar te
maken via bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? De eventuele zienswijzen verwerken wij in het
eindconcept van deze documenten, die op 12 december 2018 worden voorgelegd aan het
algemeen bestuur. Mocht u tijdens de behandeling van deze documenten behoefte hebben aan een
mondelinge toelichting, dan zijn wij van harte bereid om deze te komen geven.
Tot slot

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over
deze brief kunt u contact opnemen met onze secretaris van het algemeen bestuur, Henk Schreuders
(088-1197922/ h.schreuders@vrijsselland.nl). Voor het opvragen van onderliggende documenten
kunt u contact opnemen met ons secretariaat, Loes Veldhuis (088-1197906/
l.veldhuis@vrijsselland.nl ).
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