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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en Regionaal
Risicoprofiel 2020 VRGZ
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en het concept
Regionaal Risicoprofiel 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Aanleiding
In de Wet veiligheidsregio’s is de verplichting opgenomen eens in de vier jaar een
regionaal beleidsplan vast te stellen. Het regionaal beleidsplan is daarbij mede gebaseerd
op een (actueel) risicoprofiel.
In het regionaal beleidsplan legt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: VRGZ) haar
beleid voor de komende vier jaar vast. Centraal hierin staat hoe de VRGZ in verbinding
met gemeenten, crisispartners en omliggende regio’s zich voorbereidt op ontwikkelingen
op het gebied van (fysieke) veiligheid.
Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de (belangrijkste) risico’s binnen de
veiligheidsregio. Risico’s worden gewogen op basis van kans en impact, wat gebeurt op
basis van scenario’s. Aan risico’s in het regionaal risicoprofiel besteedt de VRGZ in haar
reguliere, jaarlijkse werkzaamheden aandacht.
Het ontwerpbeleidsplan en het risicoprofiel van de veiligheidsregio dient voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad voordat tot vaststelling kan worden overgegaan. Hierbij
verzoekt het bestuur van de veiligheidsregio de wensen van de raden kenbaar te maken
omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRGZ van 27 juni 2019 zijn het
concept Regionaal beleidsplan 2020-2023 en het concept Regionaal risicoprofiel 2020
besproken. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de inhoud en besloten beide
concepten vrij te geven voor consultatie van de gemeenteraden.
Gewenst resultaat
Een actueel regionaal beleidsplan en risicoprofiel overeenkomstig de Wet
Veiligheidsregio’s.
Argumenten
1.1.
De VRGZ is verplicht om deze plannen eens in de vier jaar vast te stellen.
In de artikelen 14 en 15 van de Wet Veiligheidsregio’s is aangegeven dat elke
veiligheidsregio eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan vast dient te stellen.
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1.2.

In het beleidsplan worden de ambities van de VRGZ voor de komende jaren
weergegeven.
In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 laat het bestuur van de VRGZ de ambities zien
voor de komende jaren als het gaat om het voorkomen en verminderen van risico’s en op
welke bedreigingen we ons (verder) moeten voorbereiden.
Naast het continueren van de reguliere basistaken (brandweerzorg, ambulancezorg,
meldkamer, GHOR, informatievoorziening, rampenbestrijding en crisisbeheersing), de
adviserende taken op het gebied van fysieke veiligheid en het bijhouden van actuele
ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, zijn er in het beleidsplan vijf accenten benoemd
waarop de VRGZ de komende periode aandacht wil vestigen.
De voorgestelde accenten voor de periode 2020-2023 (zie ook bijlage 1 en 2) zijn:
- Samenwerking en afstemming.
- Risicogericht werken.
- Een weerbare samenleving.
- Een toekomstbestendige veiligheidsregio.
- Risico’s met extra focus.
Het beleidsthema ‘toekomstbestendige veiligheidsregio’ is een nieuw thema ten opzichte
van het vorige beleidsplan. De VRGZ heeft namelijk te maken met arbeidsmarktkrapte,
mogelijke knelpunten voor de continuïteit van vrijwilligheid bij de brandweer op de lange
termijn, het bemensen van de crisisorganisatie, de ontwikkelingen bij de meldkamer
(zoals de kwetsbare bezetting door de toekomstige samenvoeging van de meldkamers
van Oost-Nederland), veranderende wetgeving en vergrijzing binnen de organisatie. Met
de activiteiten in dit beleidsplan binnen het beleidsaccent ‘Toekomstbestendige
veiligheidsregio’ zet de VRGZ in op een veiligheidsregio die zo goed als mogelijk
toekomstbestendig is.
Tot slot wordt voorgesteld, gezien de ontwikkelingen die op ons afkomen, de komende
jaren een aantal sterk in ontwikkeling en relatief nieuwe risico’s (in plaats van grote
risico’s uit het Regionaal risicoprofiel) samen met gemeenten en andere partners te
onderzoeken op rollen en verantwoordelijkheden. Deze risico’s zijn:
- Gevolgen cyberrisico’s.
- Gevolgen criminaliteit voor fysieke leefomgeving.
- Gevolgen extreem weer.
- Gevolgen energietransitie.
1.3.

In het geactualiseerde risicoprofiel zijn de belangrijkste toekomstige risico’s
beschreven.
Het beeld van het geactualiseerde risicoprofiel is vergelijkbaar met het beeld van de
afgelopen jaren. Belangrijke risico’s in relatie tot het Regionaal risicoprofiel 2020 zijn net
als in het vorige profiel overstromingen, grieppandemie, incidenten met gevaarlijke
stoffen, uitval van vitale voorzieningen en brand. In de afgelopen jaren heeft de VRGZ op
basis van het risicoprofiel 2011-2015 en 2016-2019 een groot aantal van deze risico’s
nader bekeken om de voorbereiding hierop te versterken. De daarbij opgedane kennis
werkt ook de komende jaren door in de werkzaamheden. Daarnaast wordt gekeken naar
ontwikkelingen en nieuwe inzichten die zich landelijk, regionaal en lokaal continu
voordoen in relatie tot deze risico’s.
In bijlage 4 is aangegeven wat het Regionale Risicoprofiel 2020 voor de gemeente Druten
betekent.
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1.4.
De gemeenten in Gelderland-Zuid hebben input gegeven op deze plannen.
Bij de totstandkoming van het Regionaal risicoprofiel en Regionaal beleidsplan hebben de
gemeenten in Gelderland-Zuid input geleverd aan de veiligheidsregio over belangrijke
ontwikkelingen en beleidsonderwerpen die zij zien in relatie tot (fysieke) veiligheid en is
actief meegedacht met de inhoud van de plannen.
Tegenargumenten en risico’s
Financiële gevolgen
De uitwerkingen van de beleidsaccenten in concrete activiteiten sluiten zoveel mogelijk
aan bij de reguliere taken (het gaat om accenten bij het uitvoeren van taken) van de
VRGZ. De activiteiten die daar buiten vallen, worden vanuit de bestaande capaciteit (uren
en middelen) opgepakt; bij het optreden van capaciteitstekort, wordt dit voorgelegd aan
het bestuur, conform de begrotings- en verantwoordingscyclus.
Communicatie
Uitvoering of Vervolgstappen
Nadat de gemeenteraden zijn geconsulteerd worden eventuele zienswijzen meegenomen
bij de vaststelling van de plannen. Ook reacties van crisispartners en omliggende
veiligheidsregio’s worden hierin meegenomen.
Definitieve vaststelling van het Regionaal risicoprofiel 2020 en het Regionaal beleidsplan
2020-2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december
2019.
Na de vaststelling van het beleidsplan en het risicoprofiel, wordt het regionale crisisplan
door de VRGZ opgesteld. Dit plan zal te zijner tijd wederom aan u worden voorgelegd.
Geheimhouding:
-

Nee

Er is vooraf afstemming geweest met de gemeenten in Gelderland-Zuid.
Bijlagen:
1. Regionaal Beleidsplan 2020-2023
2. Infographic Regionaal beleidsplan 202-2023
3. Rapport Regionaal Risicoprofiel 2020
4. Regionaal Risicoprofiel 2020 Druten
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