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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 30 maart vond een reguliere vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek. Graag informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over reguliere zaken die voor uw 
gemeente van direct belang zijn. Het verslag van de openbare vergadering van 30 maart kunt u na 
vaststelling vinden op onze website.

1. Jaarstukken 2021 en programmabegroting 2023

In het algemeen bestuur van 30 maart zijn de ontwerp jaarstukken 2021 besproken en is de ontwerp 
programmabegroting 2023 vastgesteld. De jaarstukken en de programmabegroting zullen aan de 
gemeenteraden worden aangeboden, zodat zij hun zienswijze bekend kunnen maken. Hierover volgt 
voor beide onderwerpen een aparte brief met een uitgebreidere toelichting. Het algemeen bestuur zal de 
jaarstukken en programmabegroting na verwerking van de zienswijzen van de raden, vaststellen in de 
vergadering van 6 juli.

2. Instemming benoeming waarnemend directeuren publieke gezondheid

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de benoeming van twee waarnemend directeuren publieke 
gezondheid per 1 mei 2022. De aanleiding hiervoor is het vertrek van één van de waarnemend directeuren 
en daarnaast is er de wens om de eerdere benoeming van een andere directeur te formaliseren De 
directeur publieke gezondheid geeft leiding aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De 
benoeming van een directeur publieke gezondheid (DPG) vindt plaats door het algemeen bestuur van de 
GGD in overeenstemming met het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Met instemming van het 
algemeen bestuur van de veiligheidsregio kan het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in 
haar vergadering van 14 april 2022 het besluit tot de benoemingen nemen.

3. Visie en strategie crisisbeheersing

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 maart de Visie en Strategie op crisisbeheersing vastgesteld.
Deze visie geeft inzicht in waar de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek op het terrein van 
crisisbeheersing de komende tijd naar toe werken. Een nieuwe visie is nodig, omdat we tegenwoordig met 
andere soorten crisissen en rampen te maken hebben dan een paar jaar geleden. Vroeger waren we vooral 
gericht op kortdurende crisissen, zoals een grote brand of een overstroming. Tegenwoordig moeten we 
onszelf voorbereiden op crisissen die andere vormen kennen en/of langer duren, zoals een pandemie of 
een digitale aanval. Dit vergt andere deskundigheid en andere ondersteuning voor de gemeenten. Om hier 
beter op voorbereid te zijn kiezen we voor een scherpere visie en een andere richting voor de 
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crisisbeheersing, waarbij andere disciplines makkelijker aanhaken, geïnvesteerd wordt in een betere
informatiepositie en waarmee we onszelf flexibeler kunnen organiseren. Alles om goed voorbereid te zijn
op de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio,

J.A. van der Zwan G. M. van den Top
secretaris voorzitter
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