Indienen en beantwoording raadsvragen

Omschrijving
Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)
Technische vragen
Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Aankruisen wat van toepassing is
X
Datum: 9 september 2019
Datum vragen ingekomen: Datum_vragen

Onderwerp:
AGP 4 RTG 12 september 2019 – Risicoprofiel en Beleidsplan VRGZ
Vragen:
Risicoprofiel
1. Waarom zijn de scenario’s/risico’s “incident met giftige stof in open lucht” en
“incident wegverkeer” niet van toepassing in de gemeente Druten?
2. Komen de fysieke veiligheidsrisico’s uit het regionaal risicoprofiel -naast het beleid
van VRGZ- ook terug in het eigen beleid van de gemeente Druten? Wat gaat de
gemeente Druten zelf ondernemen t.a.v. de risico’s?
Beleidsplan
1. Wat kan de gemeenten Druten met dit nieuwe beleidsplan aan financiële
ontwikkelingen (de gemeentelijke bijdrage aan VRGZ) verwachten?
2. Wordt er beleid gemaakt op de continuïteit van vrijwilligers?

Antwoord:
Vooraf willen we graag aangeven dat het goed is om je te realiseren dat het risicoprofiel
en het beleidsplan vooral ingaan op bijzonderheden (voor de komende tijd). Een aantal
vragen gaat over zaken die voor de veiligheidsregio gaan over hun standaard werk. Alles
wat normaal van de veiligheidsregio verwacht wordt, vindt ook gewoon plaats.
1. Incident met giftige stof is niet van toepassing omdat er geen grote chemische
bedrijven in Druten zijn.
Incident wegverkeer is niet van toepassing omdat het pas als groot risico wordt
genoemd als er een vierbaansweg is in de gemeente. Dat is in Druten niet het geval.
In Druten kan uiteraard net als overal wel een ernstig wegongeval plaatsvinden, maar
vanwege het ontbreken van wegen met een hoog risico staat het niet in het Drutense
risicoprofiel.
2. Als gemeente maken we geen eigen beleid op fysieke veiligheidsrisico’s. Dat hebben
we geregionaliseerd. Als we vinden dat er voor bepaalde risico’s in Druten te weinig
aandacht is, moeten we dat bij de VRGZ aankaarten. Daar wordt een regiobrede
afweging gemaakt welke aanpak van welke risico’s prioriteit krijgt. In het
gemeentelijke beleid komt op diverse plekken wel zaken terug die ook aansluiten op
de fysieke veiligheidsrisico’s. Wat waar gebouwd wordt heeft een raakvlak met
veiligheidsrisico’s. Als veiligheidsrisico’s een ander gemeentelijk beleid op bepaalde
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punten vraagt zal de VRGZ bij ons op de lijn komen. Wij hebben als gemeente geen
expertise om deze afweging te maken. Bij het maken van beleid vragen we advies
aan de VRGZ waar nodig.
Beleidsplan
1. Er zijn geen directe financiële ontwikkelingen te verwachten.
2. Binnen de basistaak brandweerzorg is altijd aandacht voor de continuïteit van
vrijwilligers. Daarnaast is het nieuwe beleidsthema ‘toekomstbestendige
veiligheidsregio’ opgenomen. Daar is aandacht voor de continuïteit van vrijwilligheid
of misschien wel houdbaarheid van vrijwilligheid.

Verzonden:

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college
Schriftelijke vragen
Afdoening door college: schriftelijke beantwoording
binnen 30 dagen
Technische vragen
Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.
Afdoening door college: tijdens RTG vergadering

