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WAAROM DIT 
BELEIDSPLAN?

 Strategisch sturingsdocument 

voor bestuur en directie

 Voorziet in maatschappelijke 

verantwoording

 Wettelijke verplichting



DE VORM



 Intensieve samenwerking met 

Gooi en Vechtstreek

 Deze samenwerking vraagt om 

een gedeelde strategische 

koers.

 Er blijft ruimte voor regionale 

invulling

EEN BELEIDSPLAN VOOR 

TWEE REGIO’S

TOEGANKELIJK EN 

LEESBAAR

VAN BUITEN NAAR BINNEN



 Voorgaande beleidsplannen: ‘te 

veel papier en te saai’.

 Daarom nu digitaal, interactief 

document.

 Toegankelijk op website.

EEN BELEIDSPLAN VOOR 

TWEE REGIO’S

TOEGANKELIJK EN 

LEESBAAR

VAN BUITEN NAAR BINNEN



 Eerdere beleidsplannen waren 

geschreven vanuit interne 

opgaven.

 Nu zijn de maatschappelijke 

opgaven als uitgangspunt 

genomen.

 Actief betrekken van 

stakeholders.

EEN BELEIDSPLAN VOOR 

TWEE REGIO’S

TOEGANKELIJK EN 

LEESBAAR

VAN BUITEN NAAR BINNEN





DE INHOUD



EERST EVEN DIT

 Gelet op de recent gelopen kwaliteitsversterkingstrajecten, worden er 

geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid.

 Disclaimer: door coronacrisis kunnen ambities onder druk komen te staan. 

Eventuele bijstellingen worden zichtbaar gemaakt in bijstelling beleidsplan 

en programmabegroting.



KERNBOODSCHAP

BELEIDSPLAN

Als veiligheidsregio’s investeren we 

in veiligheid en dragen bij we aan 

een redzame samenleving.

Veiligheid maken we met elkaar en 

als veiligheidsregio’s staan we 

hiervoor.

Samen voor veiligheid.



ONZE OPGAVEN 

VOOR DE KOMENDE 

JAREN

1. Wij voorkomen onveiligheid en 

dragen bij aan een redzame 

samenleving.

2. Wij zijn de zichtbare en 

deskundige netwerkpartner voor 

veiligheid.

3. We zijn vakmensen; professioneel, 

innovatief en wendbaar.

4. Wij staan er als het onverhoopt 

toch nodig is!



1.

WIJ VOORKOMEN 

ONVEILIGHEID 

EN DRAGEN BIJ 

AAN EEN 

REDZAME 

SAMENLEVING

Verminderen van risico’s 

in onze regio’s

Regionaal risicoprofiel

Adviseren over risico’s

Risicocommunicatie

Verminderen van risico’s

in de wijk

Overzicht brandveiligheid

per gemeente

(brand)veilig leven

Wijkgericht werken



HET PROCES



GEZAMENLIJK TOT 
KEUZES KOMEN

MINSTENS ZO 
BELANGRIJK ALS HET 
EINDPRODUCT

Vervolgproces:

 Augustus/september: burgemeesters 

overleggen met hun raden.

 23 oktober: reacties van raden, 

omliggende veiligheidsregio, 

waterschappen en politie binnen.

 2 december: algemeen besturen stellen 

definitief beleidsplan vast.

 2021/2022/2023: ambtelijke bijstelling, 

2024: bestuurlijke bijstelling.



BRON

https://samen.vrfgv.nl/beleidsplan2021-2024/

https://samen.vrfgv.nl/beleidsplan2021-2024/
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