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Voorstel 
 
      Instemmen met het ontwerp Regionaal BeleidsPlan. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s verplicht een veiligheidsregio iedere 4 jaar een Regionaal 
BeleidsPlan (hierna: RBP) op te stellen. Het RBP is een beschrijving van het beleid van de veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek (hierna VR G&V) op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, specifiek 
op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg voor de komende vier jaren. 
Voor u ligt het ontwerpbeleidsplan 2019 - 2022. 
 
Argumentatie
Een beleidsplan is noodzakelijk om tot een samenhangende en transparante sturing van de veiligheids-
regio te komen. Het stelt het bestuur en de veiligheidsdirectie in staat om de veiligheidsregio op 
strategisch niveau aan te sturen. 
Het RBP heeft een werkingsduur van vier jaar maar zal jaarlijks worden herijkt. Ten behoeve van de in het 
beleidsplan genoemde beleidsthema’s worden korte en concrete uitvoeringsplannen opgesteld die worden 
gekoppeld aan de jaarlijkse programmabegroting en het daaruit afgeleide jaarplan; dus aan de P&C-
cyclus.  
Door koppeling van het RBP met de programmabegroting, het jaarplan en de deelplannen, wordt een 
integrale, programmatische en cyclische advisering en sturing nagestreefd. 
 
De volgende vijf opgaven staan centraal in het ontwerpbeleidsplan:  
- aansluiten op maatschappelijke veranderingen,  
- verbinden met externe partijen,  
- samenwerken met Flevoland en Utrecht,  
- integraal adviseren op risicobeheersing en  
- integrale sturing en uitvoering. 
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De belangrijkste prioriteit voor de komende jaren is de verdergaande samenwerking met Veiligheidsregio 
Flevoland. Hierbij richt de VR G&V zich op het behoud van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaar-
heid en het verminderen van de verwachte kostenstijging (minder meerkosten). Op langere termijn wil de 
VR G&V komen tot een bestuurlijke fusie met Flevoland. 
 
Een jaarlijks bijgesteld beleidsplan stelt de VR G&V in staat een passende doorwerking van het 
beleidsplan in de begroting te realiseren. Het beleidsplan is uitgebreid met een uitvoeringsprogramma  
zie blz 12 en verder) die de belangrijkste projecten beschrijft die voortvloeien uit het beleidsplan.  
Dit vergemakkelijkt de koppeling tussen inhoud (beleidsplan) en middelen (kadernota). Daarmee wordt 
een niet-realistische stapeling voorkomen van ambities in het beleidsplan die niet worden gefaciliteerd in 
de begroting. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening

- De burgemeesters van de regiogemeenten overleggen met hun gemeenteraad over het 
ontwerpbeleidsplan, (reactie uiterlijk op 6 maart 2019). 

- Het algemeen bestuur van de VR G&V stemt het ontwerpbeleidsplan af met aangrenzende 
veiligheidsregio’s, betrokken waterschappen en politie (reactie uiterlijk op 6 maart 2019). 

- Het dagelijks bestuur bespreekt het definitieve ontwerp-beleidsplan (14 maart 2019). 
- Het algemeen bestuur stelt het beleidsplan definitief vast (27 maart 2019). 

 
Beslistermijn
Reactie uiterlijk op 6 maart 2019. 
 
Financiële paragraaf
De financiële gevolgen van het beleidsplan blijven binnen de kaders van de reeds vastgestelde begroting 
2019 en meerjarenramingen. Van het beleidsplan zal een sturende werking uitgaan op de Planning & 
Control cyclus en daarmee op de begroting van de veiligheidsregio. Uitwerking van mogelijke financiële 
consequenties worden betrokken in de gebruikelijke voorbereiding van de begroting van de veiligheids-
regio. Het financiële kernpunt van dit beleidsplan wordt verwoord op blz.4 en 5 onder het kopje Financiën. 
Hier wordt aangegeven dat het financiële beleid van de VR G&V is gericht op een meerjarige goede en 
inzichtelijke balans tussen ambities en kosten en dat de VR G&V een aantal uitgangspunten hanteert om 
er voor te zorgen dat de meerjarenbegroting voor de deelnemende gemeenten zo min mogelijk 
onverwachte schommelingen te zien geeft.  
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Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Op grond van artikel 14, lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s stelt het algemeen bestuur ten minste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken 
van de veiligheidsregio. 
Op grond van artikel 14, lid 2a van de Wet veiligheidsregio’s en voorafgaand aan de vaststelling van het 
beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de 
gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing. 
 
Begroting
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure
Na consultering van de 7 raden in onze regio zal het algemeen bestuur van de VR G&V in zijn 
vergadering van 27 maart 2019, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, het RBP vaststellen. 
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie
Niet van toepassing 
 
Bijlagen
1. Begeleidende brief van de VR G&V. 
2. (ontwerp) Regionaal BeleidsPlan 2019-2022. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier]

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


