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Voorgestelde besluiten
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van de reacties op het ontwerp regionaal risicoprofiel en de eventuele
wensen voor het ontwerp beleidsplan;
2. de reacties te verwerken in het regionaal risicoprofiel en/of het ontwerp beleidsplan.

Toelichting
In het AB van 19 november 2018 is het ontwerp regionaal risicoprofiel (RRP) vastgesteld. Van
1 december tot 7 februari 2019 zijn de raden in de gelegenheid gesteld om op basis van het
ontwerp-RRP hun inbreng voor het beleidsplan kenbaar te maken. Deze notitie geeft een
overzicht van de ingekomen reacties.
Reacties gemeenten
Van de 26 gemeenten zijn de reacties als volgt:
-

17 gemeenten hebben instemming op het RRP gegeven, waarvan 9 met
opmerkingen/aanbevelingen;

-

8 gemeenten hebben een concept reactie om in te stemmen toegezonden, waarvan 2 met
opmerkingen/aanbevelingen;

-

1 gemeente heeft nog niet gereageerd.

Opmerkingen/aanbevelingen
Hieronder volgt een overzicht van de gegeven opmerkingen en aanbevelingen.
1. Fysiek/sociaal domein
Bij een aantal gemeenten worden opmerkingen gemaakt om bij de benadering vanuit het
fysieke domein ook het sociale domein mee te nemen. Het RRP is vooralsnog opgesteld voor het
fysieke veiligheidsdomein. Vanuit stimulerende preventie is de verbinding naar het sociale
domein nadrukkelijk aanwezig. Zo wordt er aandacht gevraagd voor de continuïteit in de zorg.
In 2014 is door GGD GHOR Nederland een nieuw format van een (operationeel)
zorgcontinuïteitsplan ontwikkeld. Dit plan wordt sindsdien actief bij de zorginstellingen onder de
aandacht gebracht. De door het Programma stimulerende preventie ontwikkelde ‘toolbox
brandveiligheid in de zorg’ wordt door zowel de GHOR als VRU Brandweer bij de zorginstellingen

1

op directie/midden management onder de aandacht gebracht. Vanuit het programma
stimulerende preventie worden instellingen die kiezen hiermee aan de slag te gaan bij de
implementatie hiervan geholpen. Deze toolbox richt zich op het gedrag, en de rollen van de
zorgmedewerkers op de zorglocaties op zowel de thema’s brandveiligheid als zorgcontinuïteit.
2. Nieuwe risico’s
Tevens worden er aanbevelingen gedaan om aandacht te besteden aan nieuwe risico’s. Dit
wordt onderkend en zal terug te vinden zijn in het ontwerp beleidsplan.
3. Dynamisch risicoprofiel
Er wordt gevraagd hoe het dynamisch houden van het RRP ingevuld gaat worden. Het
risicobeeld wordt dynamisch/actueel gehouden door tweemaal per jaar met de partners thema’s
uit het regionaal risicoprofiel te behandelen. Voor het bespreken van de thema’s wordt gebruik
gemaakt van een regulier overleg van de VRU met haar partners inzake de ontwikkelingen in
het verzorgingsgebied.
4. Lokaal profiel
Daarnaast zijn er opmerkingen geplaatst en aanbevelingen gedaan ten behoeve van het lokale
gemeentelijke profiel. Deze worden per gemeente verwerkt in de lokale kaarten ter volmaking
van het lokale profiel.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
-

Vaststelling regionaal risicoprofiel in algemeen bestuur van 27 maart 2019;

-

Behandeling ontwerp beleidsplan in algemeen bestuur van 27 maart 2019.
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