Aan de burgemeesters en griffiers van de
deelnemende gemeenten van de

Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL Dordrecht

Geachte burgemeester en griffier,
Op 9 december 2021 is in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid het beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.
Bij de vaststelling van het beleidsplan is gekeken naar de uitkomsten uit de
consultatie op het ontwerpbeleidsplan. Dank voor de inbreng die is geleverd.
In bijlage 5 is een overzicht gegeven van deze uitkomsten en hoe we daar
mee omgaan.
In het algemeen zijn de reacties op het beleidsplan positief. De inhoudelijke
lijn en speerpunten van het beleidsplan worden onderschreven, en er is
herkenning op de aandachtspunten die met de zienswijze op het regionaal
risicoprofiel in 2019 zijn ingediend. Het plan is ten opzichte van het
ontwerpbeleidsplan daarom vrijwel niet gewijzigd. Van het beleidsplan is een
samenvatting gemaakt zodat op snelle wijze kennis kan worden genomen
van de hoofdlijnen van het plan. Deze samenvatting is als bijlage 4 bij deze
brief gevoegd.
Een aantal reacties betreffen aanbevelingen of aandachtspunten die we
betrekken bij de uitwerking van het beleidsplan in de komende jaren.
Vrijwel alle reacties gaan in op het financieel perspectief in relatie tot de
uitvoering van het beleidsplan in de periode 2022-2025. Dit is nauw
verbonden met het onderwerp “Financieel perspectief VRZHZ” dat in
februari 2022 behandeld wordt in het algemeen bestuur van de VRZHZ.
Voorstellen uit dat financieel perspectief die een financieel gevolg voor de
gemeenten hebben worden na behandeling in februari voorgelegd aan de
gemeenteraden voor een zienswijze. Praktisch gezien zal dit in de periode
van de nieuwe gemeenteraden zijn.
Indien niet wordt ingestemd met de voorstellen van het financieel perspectief
gaan we met het bestuur in gesprek over de betekenis voor de uitvoering
van het beleidsplan. Er kan dan worden bijgestuurd door bijvoorbeeld
(her)prioritering.
Met het beleidsplan 2022-2025 is een belangrijk koersdocument voor de
toekomst vastgelegd. Een periode waarin we voor en met de gemeenten en
samen met onze partners werken aan een veilig Zuid-Holland Zuid.
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2021/0977

De secretaris,

De voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Bijlagen:
1. Beleidsplan VRZHZ 2022-2025, inclusief bijlage A en B
2. Bijlage C beleidsplan, Dekkingsplan brandweer
3. Bijlage D beleidsplan, Vakbekwaamheid VRZHZ 2022-2025
4. Samenvatting beleidsplan VRZHZ 2022-2025
5. Overzicht uitkomsten consultatie ontwerpbeleidsplan 2022-2025
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