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Protocol Dynamisch Risicoprofiel
Inleiding
Veel ontwikkelingen laten zich niet één keer in de vier jaar vastleggen. Het is
van belang het beeld van het verzorgingsgebied continu actueel te hebben. Dit
vereist dat we met de steeds toenemende hoeveelheid informatie om moeten
kunnen gaan, samen met de gemeenten en met onze partners. Naast het
informatie verzamelen en delen met onze partners, zit de toegevoegde waarde
met name in het betekenis geven aan deze informatie. We gaan dan van
verzamelen naar duiden.
Het strategisch veiligheidsoverleg (SVO) en het multidisciplinair overleg
veiligheidsorganisaties (MOVO) zijn bestaande overlegstructuren met de
Veiligheidspartners. Het voorstel is om via deze reeds bestaande overleggen
het risicoprofiel tegen het licht te houden.

Protocol dynamisch risicoprofiel
Onderstaand protocol wordt twee maal per jaar doorlopen
1. Ten behoeve van het SVO worden per bijeenkomst 2 thema’s uit het
RRP op actualiteit en mogelijke ontwikkelingen zo mogelijk vertaald
naar te ondernemen acties. Dit wordt vastgelegd en in het MOVO
geagendeerd.
2. De partners van het MOVO worden uitgenodigd om het onderwerp
verder te behandelen. Er zal een risico-inschatting worden gemaakt
van mogelijk nieuwe risico’s op de betreffende thema’s.
3. Indien de VRU niet voldoende voorbereid is op de nieuwe risico’s, zal
onderzocht worden op welke vlakken maatregelen moeten worden
ontwikkeld. Die kunnen zowel op het gebied van Risico-, crisis- als
incidentbeheersing liggen.
4. De nieuwe voorstellen met betrekking tot het beheersbaar houden van
de nieuwe risico’s zullen naar het SVO worden teruggekoppeld.
5. De nieuwe risico’s ten opzichte van het huidige RRP worden in het RRP
verwerkt.
6. Indien de nieuwe risico’s gevolgen hebben voor het dekkingsplan,
crisisplan en/of beleidsplan zullen deze via geëigende kanalen richting
colleges en raden gaan.
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