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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 29 oktober 2020 

Zaaknummer : 149911 

Onderwerp: : Concept Regionaal Beleidsplan en concept Regionaal Risicoprofiel VNOG 2021-2024 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. Kennis te nemen van het concept regionaal risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2021-2024; 

 

2. Aan de afgevaardigde van het Algemeen Bestuur VNOG mee te geven in te stemmen met het concept regionaal 

risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2021-2024; 

 

3. Geen zienswijze in te dienen voor het concept regionaal risicoprofiel en concept beleidsplan VNOG 2021-2024. 

 

Aanleiding 
 

Het bestuur van de Veiligheidsregio dient één keer in de vier jaar een regionaal risicoprofiel, een regionaal 

beleidsplan en een regionaal crisisplan vast te stellen. Het regionaal risicoprofiel bevat een inventarisatie van de 

aanwezige risico’s en de soorten incidenten die zich in de regio voor kunnen doen. Deze risico’s zijn 

geanalyseerd en beoordeeld op basis van waarschijnlijkheid en impact.  

 

Het beleidsplan vormt het strategische beleidskader voor de VNOG en beschrijft de koers voor de komende vier jaar 

(2021-2024). Deze koers is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en sluit één op één aan op de Toekomstvisie die  

15 januari jl. door het bestuur is vastgesteld. Het dekkingsplan is een verplichte bijlage bij het beleidsplan en vloeit 

voort uit het materieelspreidingsplan, dat ook op 15 januari jl. is vastgesteld. Het regionaal crisisplan is in december 

2019 door het bestuur vastgesteld. Het risicoprofiel en het beleidsplan liggen nu voor. Op het moment dat concepten 

van deze documenten ambtelijk gereed waren, brak de Coronacrisis uit. Waar mogelijk zijn de documenten op dit 

thema aangevuld. Daarnaast is in het AB van juni 2020 het  besluit opgenomen waarmee de uitbraak van een 

onbekend virus, zoals het Coronavirus, definitief geborgd wordt in de plannen.  

 

Het regionaal risicoprofiel en beleidsplan geven gezamenlijk kortweg antwoord op de vragen: 1) wat kan ons 

overkomen? 2) hoe erg is dat? 3) wat doen we daar al aan en moeten we continueren? 4) wat kunnen we daar nog 

meer aan doen?    

 

Wat wordt met beslissing bereikt 
 

Helder beschreven kaders, koers en ambities voor een toekomstbestendige VNOG. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Het risicoprofiel is met betrokkenheid van de multidisciplinaire partners opgesteld.    
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Het regionaal risicoprofiel is tot stand gekomen door medewerking van een grote groep professionals, vanuit 

onder meer gemeenten, brandweer, GHOR, politie, defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze 

deskundigen hebben een actieve inbreng gehad bij de risico-inventarisatie, ontwikkeling van 

incidentscenario’s, de analyse fase en toets op het eindproduct. 

 

1.2. De Toekomstvisie vormt – samen met het regionaal risicoprofiel - het fundament waarop het regionaal 

beleidsplan is gebaseerd.              

Aan de totstandkoming van de Toekomstvisie is een zorgvuldig proces voorafgegaan, waarbij het bestuur 

nadrukkelijk in positie is gebracht en de raden hun input hebben kunnen geven. 

 

1.3. De Coronacrisis benadrukt het belang van investeringen in informatievoorziening    

In de Toekomstvisie is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het versterken van de geneeskundige zorg en 

crisisbeheersing. Voor beide onderdelen maakt een investering in informatiemanagement onderdeel uit van 

de Toekomstvisie. De Coronacisis heeft benadrukt hoe noodzakelijk deze investeringen zijn om een goed 

beeld te krijgen van de acute en niet-acute zorg en multidisciplinaire activiteiten.  

 

1.4. Het dekkingsplan is besproken met de postcommandanten          

Het dekkingsplan (bijlage beleidsplan) is gebaseerd op het materieelspreidingsplan. Alle postcommandanten 

hebben de mogelijkheid gekregen om een reactie te geven op het concept dekkingsplan en op het 

voertuigenplan. Dat laatste plan is een uitwerking van het materieelspreidingsplan en geeft aan wanneer 

welk voertuig wordt vervangen of afgestoten. Naar aanleiding van deze besprekingen zijn kleine 

aanpassingen in het document aangebracht. De postcommandanten Varsseveld, Silvolde, Gendringen 

kunnen door de raad nog geconsulteerd worden in aanloop naar de AFE van 12 oktober. 

 

2.1. Informeren gemeenten            

Een maal per 4 jaar wordt het regionaal risicoprofiel vastgesteld. Hierbij wordt ook de stand van zaken met 

betrekking tot de voorbereidingen op de genoemde risico’s van de achterliggende 4 jaren aangegeven.   

 

3.1. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven op de voorliggende 

documenten.             

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de regio het risicoprofiel vaststelt ‘na overleg met de 

raden van de deelnemende gemeenten’. Daarnaast worden de raden ‘verzocht hun wensen kenbaar te 

maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid’. Om dit gesprek goed te kunnen voeren, wordt 

een ruime periode aangehouden. Van 29 juni tot en met 31 oktober a.s. kunnen raden hun reactie op de 

voorliggende concept documenten indienen. De VNOG zal op 12 oktober tijdens de AFE een toelichting 

komen geven op het beleidsplan en het risicoprofiel. 

Kanttekeningen 
a. Geen uitgebreide ambtelijke consultatie bij vaststelling risicoprofiel 

Het regionaal beleidsplan is opgesteld door een compacte werkgroep met vertegenwoordiging van alle 

werkgroepen. Omdat de afgelopen periode de koers en beleidsprioriteiten van de VNOG in het proces van de 

totstandkoming van de Toekomstvisie (zie argument 2.1.) zijn bepaald is - in tegenstelling tot het proces van 

de voorgaande beleidsplannen - geen uitgebreide ambtelijke consultatie gehouden voorafgaand aan de 

periode waarin de consultatie van de gemeenteraden en crisispartners start.  Wel zijn er werksessies 

geweest met de ambtenaren OOV van de 22 gemeenten waarin risico’s ook nadrukkelijk besproken werden. 

De doelstelling van die bijeenkomsten was om eventuele verschillen te verklaren c.q. aan te passen en 

vervolgens om het ontstane beeld te combineren tot het regionale risicoprofiel VNOG. 
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Bijlagen 

1. Brief colleges BenW m.b.t. regionaal risicoprofiel en beleidsplan 

2. Regionaal Risicoprofiel 2021-2024  

3. Bijlagenboek (onderdeel van) regionaal risicoprofiel 2021-2024 

4. Bijlage Regionaal Beleidsplan 2021-2024 

5. Dekkingsplan_V4 (onderdeel van) regionaal beleidsplan 

 

 

 

 

 

 
 
 

Burgemeester en wethouders, 

Kosten, baten, dekking 
N.v.t. 

Uitvoering 

Planning 

• Tijdens de raadscommissie Algemene zaken, Financiën en Economie (AFE) op 12 oktober a.s. wordt    

             door de VNOG een toelichting op de plannen verzorgt en is het mogelijk vragen te stellen aan de    

             medewerkers van de VNOG. 

 • Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober vindt de definitieve besluitvorming plaats. De reactie van de  

             gemeenteraad op het voorlopig risicoprofiel en concept beleidsplan moet uiterlijk 31 oktober zijn ontvangen  

             door de VNOG.  

• De reacties van de gemeenteraden worden meegenomen in een definitief risicoprofiel en beleidsplan wat  

             vervolgens op 10 december a.s. door het algemeen bestuur van de VNOG wordt behandeld. NB. Gelijktijdig  

             met de reactieperiode van de gemeenteraden worden ook de buurregio’s en multidisciplinaire partners van  

             de VNOG in de gelegenheid gesteld om te reageren op de concept plannen. 

 

Personeel 

Om de ambities in het beleidsplan te kunnen realiseren, is capaciteit en financiering nodig. Omdat het beleidsplan 

mede gebaseerd is op de Toekomstvisie waar het bestuur de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld, kan het 

beleidsplan binnen de begroting van de VNOG gerealiseerd worden. Voor de begroting loopt een afzonderlijk 

besluitvormings- en zienswijzetraject. De programmabegroting is eveneens op 25 juni 2020 in het algemeen bestuur 

vastgesteld 

 

Communicatie/participatie 

N.v.t. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

  




