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Geachte heer Weerwind,
Op 8 juli 2020 ontvingen wij het ontwerp regionaal beleidsplan VRF. Conform art 4 WVR heeft de
burgemeester met de gemeenteraad hierover gesproken op 31 augustus. De veiligheidsregio was
daarbij aanwezig en heeft een toelichting op het beleidsplan gegeven. De gemeenteraad maakt hierbij
onderstaande reactie kenbaar.
De gemeenteraad Noordoostpolder:
1
Herkent zich in het ontwerp beleidsplan VRF 2021 -2024 als richtinggevend kader voor
het te voeren beleid van de VRF
Het RRP en het huidige beleidskader vormen de basis voor het beleidsplan. Over beide
documenten is de raad geconsulteerd. De speerpunten zijn duidelijk. Ten aanzien van
risicobeheersing zien wij graag meer aandacht voor bedrijfsrisico’s, zoals mileu- en
gezondheidsrisico’s van bedrijven als gevolg van brand- en wateroverlast. Dat geldt ook voor
de kwetsbaarheid van communicatienetwerken tijdens calamiteiten. Hier is in het beleidsplan
slechts beperkt aandacht aan gegeven.
2.
Vindt dat de VRF eerst de basis goed op orde moet hebben
De veiligheidsregio ziet zich als brede netwerkpartner, wil ook vraagstukken buiten het
traditionele werkveld van de veiligheidsregio oppakken, ziet zich als integraal adviseur, ziet de
brandweerkazernes als versterking van de sociale infrastructuur. Deze nieuwe rollen/taken
komen bovenop de reguliere kerntaken. Gebleken is dat de VRF een kwaliteitsverbetering
moet realiseren, voortkomend uit de visitatiecommissie van vorig jaar en voortkomend uit de
financiële kwaliteitsimpuls. De VRF dient zich primair hierop te richten voordat nieuwe rollen
en taken opgepakt worden.
3.
Ziet VRF als een zelfstandige, eigen veiligheidsregio
De gemeenteraad heeft gekozen voor een beperkte ambtelijke samenwerking (bij onze
zienswijze op de samenwerkingsovereenkomst eind 2019). Het beleidsplan (en eerder het
risicoprofiel) zijn de weinige strategische en wettelijk verplichte documenten waar de raad een
zienswijze op uitbrengt. En juist dat document wordt gezamenlijk opgesteld, in tegenstelling tot
wat de raad is voorgespiegeld bij de samenwerkingsovereenkomst. In onze ogen stuurt de
VRF nadrukkelijk op een fusie met VR G&V zodra dat wettelijk mogelijk wordt. Een
bestuurlijke fusie is en blijft voor NOP onbespreekbaar.
4.
Wil actief betrokken worden bij wijzigingen in het beleidsplan
Wij zouden graag zien dat de jaarlijkse (voorgenomen) ambtelijke bijstelling standaard wordt
toegezonden aan de raden ter kennisgeving. Als er één gemeenteraad vindt dat het een
belangrijk punt is, wordt aan alle gemeenteraden om een zienswijze gevraagd. Dit gaat
enerzijds uit van een dynamisch plan, in de meeste gevallen volstaat daarmee een ambtelijke
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bijstelling, maar met deze werkwijze behoudt de gemeenteraad de mogelijkheid om in een
enkel geval haar zienswijze te geven op punten/wijzigingen die zij belangrijk vindt.

