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Betreft : Klankbordgroep raadsleden

Geachte leden van de raad,

Als Veiligheidsregio Flevoland investeren wij in veiligheid en dragen bij aan een redzame
samenleving. Wij zetten ons in voor de (fysieke) veiligheid van de inwoners en bezoekers van uw
gemeente. Dat doen wij samen met u.
De veiligheidsregio is een bij wet voorgeschreven gemeenschappelijke regeling van de colleges van
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. De wetgever heeft gekozen voor
het beginsel van verlengd lokaal bestuur, om de veiligheidsregio voldoende slagkracht te geven in 
de essentiële, regionale samenwerking bij de voorbereiding op rampen en crises en de organisatie
van de brandweer. De keerzijde van dit beginsel is echter dat gemeenteraden een grotere afstand 
tot de veiligheidsregio ervaren en daarmee de democratische legitimiteit onder druk kan komen te
staan.
Wij hechten aan een goede verbinding met uw raden. Niet alleen als dit nadrukkelijk door de wet
wordt vereist (zoals via zienswijzeprocedures voor het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan en de
begroting). Wij willen u ook op andere manieren en eerder in het proces betrekken bij relevante
ontwikkelingen die op ons afkomen en de afwegingen die wij hierin maken.
Hiervoor roepen wij een klankbordgroep raadsleden in het leven. Wij willen de verbinding tussen de
raden en de veiligheidsregio vergroten, door vroegtijdig aan raadsleden advies te vragen over de
wijze waarop de raden bij complexe onderwerpen betrokken willen worden.
De klankbordgroep zal ongeveer driemaal per jaar bijeenkomen.
Wij vragen uw raad om uit uw midden twee raadsrapporteurs aan te wijzen om zitting te nemen in 
deze klankbordgroep. Het gaat hierbij niet om een gemandateerde vertegenwoordiger, maar om 
leden met betrokkenheid bij de veiligheidsregio. Naast de raadsleden, nemen een lid van het
algemeen bestuur, de directeuren van de kolommen bevolkingszorg, brandweer, crisisbeheersing 
en GHOR en ambtelijke ondersteuning deel aan deze klankbordgroep.
Graag horen wij uiterlijk 1 mei wie namens uw raad zitting gaan nemen in de klankbordgroep.
Zodat wij voor de zomer een eerste bijeenkomst kunnen organiseren. Wilt u uw reactie mailen naar
secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl?
Nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze relatiemanager 

Met vriendelijke groet,
Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland,

Drs. J.P. Gebben van der Zwan
lid algemeen bestuur secretaris
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