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Geacht college,

Hierbij bieden wij u het concept regionaal risicoprofiel en het concept regionaal 
beleidsplan van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) aan. Het 
algemeen bestuur heeft deze documenten op 25 juni jl. vastgesteld. Wij verzoeken u 
om deze documenten ter reactie voor te leggen aan uw gemeenteraad.

In het regionaal risicoprofiel worden de risico's die zich in de VNOG-regio kunnen 
voordoen, geïnventariseerd en geanalyseerd. Ook wordt beschreven wat de gevolgen zijn 
indien het risico zich voordoet.

Het beleidsplan vormt het strategische beleidskader voor de VNOG en beschrijft de koers 
voor de komende vier jaar (2021-2024). Deze koers is gebaseerd het regionaal 
risicoprofiel en sluit één op één aan op de Toekomstvisie, die het algemeen bestuur van 
de VNOG op 15 januari jl. heeft vastgesteld en waar u als raad bij betrokken bent 
geweest. Als bijlage van het beleidsplan is het dekkingsplan bijgevoegd. Dit dekkings- 
plan is gebaseerd op het materieelspreidingsplan, dat ook op 15 januari jl. door het 
algemeen bestuur van de VNOG is vastgesteld. Het dekkingsplan toont de dekking die de 
brandweervoertuigen en de bemensing van die voertuigen leveren.

In de periode nadat de het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan in 
concept gereed waren, brak de Coronacrisis uit. Waar mogelijk zijn de documenten op 
dit thema geactualiseerd en aangevuld.

In het regionaal risicoprofiel van de VNOG is een infectieziektecrisis opgenomen als 
risico met een hoge waarschijnlijkheid en grote impact. Het incidentscenario is 
uitgewerkt in draaiboeken en afgelopen jaren mono- en multidisciplinair veelvuldig 
geoefend. Dit heeft er onder meer toe geleid dat zowel de GHOR als de genees
kundige partners, zoals GGD, ziekenhuizen en huisartsen, goed voorbereid waren op 
de Coronacrisis en hun verantwoordelijkheid konden nemen. Maar deze crisis laat ook 
zien dat een pandemie van deze omvang niet uitsluitend regionaal is aan te pakken en 
een nationale en zelfs internationale aanpak vergt.
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De huidige crisis heeft ook aangetoond dat de VNOG een flexibele en slagvaardige 
organisatie is die langdurig in staat is de verschillende kolommen (geneeskundige, 
brandweer en gemeentelijke) te ondersteunen en een grote slagkracht te leveren.
Ook de noodzaak van (internationale) samenwerking is in deze crisis nadrukkelijk naar 
voren gekomen. Het risicoprofiel en beleidsplan worden daarom aan de buurregio's en 
aan de Duitse samenwerkingspartners aangeboden voor een reactie.

Naar aanleiding van de wereldwijde pandemie heeft het algemeen bestuur besloten 
om het incidenttype 'uitbraak van een onbekend virus' toe te voegen aan de 
beleidsprioriteiten van het beleidsplan en dit de komende beleidsperiode uit te werken 
in een scenario in het regionaal risicoprofiel.

Rol van de gemeenteraad
De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio het 
risicoprofiel vaststelt'na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten'. Daarnaast worden de gemeenteraden 'verzocht hun wensen kenbaar te 
maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid'.

Een eventuele reactie van uw gemeenteraad op de voorliggende documenten 
ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober 2020. Op 10 december 2020 zal het 
algemeen bestuur het regionaal risicoprofiel en beleidsplan definitief vaststellen.

De financiële gevolgen van het regionaal beleidsplan zijn verwerkt in de concept 
(meerjaren) begroting 2021-2024 die op 25 juni in het algemeen bestuur is 
vastgesteld.

Mogelijkheid tot presentatie door de VNOG
De VNOG is van harte bereid om het gesprek met uw gemeenteraad te faciliteren. 
Indien gewenst kan in de gemeenteraad of een raadscommissie een toelichting op de 
stukken worden gegeven. Daarin is maatwerk mogelijk waarbij lokale thema's nader 
worden belicht. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met 
bestuursondersteunina@vnoQ.nl.

Wij wensen u een goede bespreking toe en zien de eventuele reactie van uw 
gemeenteraad graag uiterlijk 31 oktober 2020 tegemoet.

Hoogachtend,
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

drs. D. A.J.M. Heerts 
voorzittersecretaris
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