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Emmeloord, 28 april 2015. 

 

Onderwerp 

Consultatie Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Veiligheidsregio Flevoland 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Middels bijgaande conceptbrief aan te geven dat er geen aanleiding is voor het indienen 

van zienswijzen op het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio 

Flevoland. 

 

Doelstelling 

Het Regionaal Beleidsplan voor de periode 2015 tot en met 2018 is een weergave van de 

bestuurlijke ambities en doelstellingen en is bewust opgesteld als een plan op 

hoofdlijnen.  

 

Inleiding 

Op grond van art. 14 l¡d 1 van de Wet Veiligheidsregio's (WVR) dient het bestuur van 

Veiligheidsregio Flevoland een beleidsplan vast te stellen. Alvorens het beleidsplan vast 

te stellen moet het zijn afgestemd met de partners van de veiligheidsregio.  

Op 13 april 2015 heeft een afvaardiging van de Veiligheidsregio het beleidsplan 

toegelicht in de commissie BFE en is er gelegenheid geweest tot het stellen van vragen. 

 

Argumenten 

Er is voldaan aan wettelijke eisen met ruimte voor aanpassing naar aanleiding van 

ontwikkelingen 

Het Beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen en is afgestemd met de belangrijkste 

partners in crisis. Daarnaast worden landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied 

van de taken van de veiligheidsregio’s nauwlettend gevolgd. Het Beleidsplan kan hierop 

tussentijds worden aangepast. 

 

Kanttekeningen 

Geen meetbare doelen 

Het beleidsplan is geschreven op hoofdlijnen zonder meetbare doelen of ambities. Een 

dergelijk plan heeft als risico dat men in de loop van de tijd zowel de doelen als het 

budget uit het oog verliest.  

 

Planning/uitvoering 

Het bestuur van de veiligheidsregio behandelt het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 op 1 

juli 2015. De reactie van de raad van Noordoostpolder wordt dan meegenomen in de 

besluitvorming.   
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Bijlagen 

1. Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Veiligheidsregio Flevoland 
2. Conceptbrief zienswijzen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff 

Steller : mevrouw L. Groothoff; 39 23; l.groothoff@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015, no.310290-1; 

 

gelet op artikel 14 l¡d 1 van de Wet Veiligheidsregio's 

 

B E S L U I T: 

 

middels bijgaande conceptbrief aan te geven dat er geen aanleiding is voor het indienen 

van zienswijzen op het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio 

Flevoland. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 


