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Ontwerp regionaal beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek

Geacht college en gemeenteraad,
De algemeen besturen van de Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
hebben in hun vergadering van 1 juli het ontwerpbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. Het schetst het
voorgenomen beleid voor de komende vier jaar. Vanwege de intensieve samenwerking tussen beide
veiligheidsregio’s, hebben we gekozen voor een gezamenlijk beleidsplan. Graag bieden wij u dit plan
(https://samen.vrfgv.nl/beleidsplan2021-2024/) ter consultatie aan.
Doel beleidsplan
Het beleidsplan beschrijft waar onze veiligheidsregio’s voor staan, voor welke opgaven wij ons de
komende jaren gesteld weten en welke doelen wij willen bereiken. Het beleidsplan geeft daarmee richting
aan onze werkzaamheden voor de komende jaren. Wij zien het beleidsplan ook als een belangrijk middel
voor maatschappelijke verantwoording naar onze stakeholders. Op de eerste plaats voor de raden van
de deelnemende gemeenten. Maar ook voor provincie, Rijk, aangrenzende veiligheidsregio’s en
netwerkpartners.
Vorm beleidsplan
Wij hebben dit beleidsplan dus niet alleen opgesteld omdat de wet dit voorschrijft. Als maatschappelijke
organisatie willen wij graag kenbaar maken waar wij voor staan en daarover met u in gesprek gaan.
Daarom hebben wij gekozen voor een nieuwe, toegankelijke en leesbare vorm: een interactieve, digitale
infographic. Deze infographic wordt de komende periode nog verder verrijkt met foto’s, filmpjes,
interviews en tekstkaders. Wij zijn benieuwd naar uw oordeel over deze vorm.
Inhoud beleidsplan
‘Als veiligheidsregio’s investeren wij in veiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving. Want
veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio’s staan we hiervoor. Samen voor veiligheid.’
Vanuit deze kernboodschap werken wij gezamenlijk aan de volgende vier opgaven:
1. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving;
2. Wij zijn de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid;
3. Wij zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar;
4. Wij staan er als het onverhoopt toch nodig is!

De opgaven zijn verder uitgewerkt in speerpunten en concrete acties. Deze acties zijn maatwerk en
kunnen verschillen tussen de beide veiligheidsregio’s.
Gelet op de huidige coronacrisis en de (financiële) onzekerheden die deze crisis met zich brengt voor uw
gemeenten, kent het beleidsplan een bescheiden ambitie. Het beleidsplan leidt niet tot een toename van
de begrotingen van de veiligheidsregio’s. Nieuw beleid wordt dus gefinancierd uit oud beleid.
Relatie met het regionaal risicoprofiel
Wij hebben u eerder uitgenodigd om een reactie te geven op het regionaal risicoprofiel, dat wij op 25
maart 2020 voorlopig hebben vastgesteld. In het regionaal risicoprofiel zijn de risicovolle situaties
beschreven die in onze regio’s tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Deze prioritaire risico’s zijn
opgenomen in het beleidsplan.
Ook hebben wij u ook uitgenodigd om uw wensen kenbaar te maken over in het beleidsplan op te nemen
beleid. Als gevolg van de coronacrisis hebben nog niet alle gemeenten kunnen reageren op het regionaal
risicoprofiel. Dit betekent dat we uw wensen nog niet hebben kunnen betrekken bij dit beleidsplan. Dit
zullen wij alsnog doen zodra wij uw reactie hebben ontvangen.
Overleg met de gemeenteraad
Voordat wij het beleidsplan definitief vaststellen, overlegt de burgemeester met zijn gemeenteraad over
het ontwerpbeleidsplan (overeenkomstig artikel 14, lid 2a, Wet veiligheidsregio’s). Wij vragen uw college
dan ook om het bijgevoegde ontwerpbeleidsplan voor overleg aan uw gemeenteraad aan te bieden.
Vanzelfsprekend kunnen wij u bij dit overleg ambtelijk ondersteunen.
Wilt u de uitkomsten van dit overleg uiterlijk 23 oktober 2020 met ons te delen via
secretariaatveiligheidsregio@brandweerflevoland.nl of secretariaatvrgv@brandweergooivecht.nl? Wij
betrekken uw reacties of zienswijze dan bij het definitieve beleidsplan, dat op 2 december 2020 wordt
vastgesteld.
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