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Bijlagen

A.

Overzicht wensen beleidsplan

B.

Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van het overzicht van de wensen van gemeenteraden omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid (bijlage A);
2. het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 vast te stellen (bijlage B);
3. het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 toe te sturen aan de gemeenten in het gebied van de
veiligheidsregio om het in de Wet veiligheidsregio’s gevraagde overleg van de burgemeester
met de gemeenteraad te faciliteren.
4. het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023 ter afstemming toe te sturen aan de in de Wet
veiligheidsregio’s benoemde netwerkpartners.

Toelichting
In de Wet Veiligheidsregio’s, artikel 14 lid 1, is de verplichting vastgelegd dat de veiligheidsregio
ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten
aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de
periode 2016-2019. In 2020 start dus een nieuwe beleidsperiode waarvoor ook een nieuw
beleidsplan moet worden vastgesteld. Het eerder met het bestuur gedeelde vaststellingsproces
voorziet in de bestuurlijke behandeling op dit moment.
Bij de besluiten 1 en 2
Op basis van vier vragen is nagedacht over de inhoud van het beleidsplan en de uitwerking ervan
gedurende de beleidsperiode.


Ambitie: Wat willen we bereiken?



Doelstellingen: Wat moeten we daarvoor willen?



Activiteiten: Wat moeten we daarvoor doen?



Begroting: Wat mag het kosten?

De ambitie en doelstellingen zijn uitgewerkt in het ontwerp-beleidsplan, in bijlage B. Lopende het
proces is gebleken dat de toevoeging van beleidsbeginselen wenselijk was. De ambitie en
beleidsbeginselen liggen steeds ten grondslag aan de doelstellingen en activiteiten die daaruit
voortkomen. De indeling van het beleidsplan komt overeen met de indeling (programma’s) van de
begroting. Per programma in de begroting is een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze
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doelstellingen beschrijven waar wij in de komende beleidsperiode, binnen de bestaande middelen,
een impuls willen geven. Dit naast onze reguliere taken. De activiteiten om deze doelstellingen te
realiseren worden jaarlijks opgenomen in de begroting van de VRU. Op deze manier wordt ervoor
gezorgd dat de beleidscyclus en de planning- en controlcyclus naadloos op elkaar aansluiten.
Bij het opstellen van het ontwerp-beleidsplan zijn lopende ontwikkelingen steeds betrokken. Voorts
zijn diverse gesprekken gevoerd, zowel algemeen van aard als over specifieke onderwerpen, om
input op te halen voor het nieuwe beleidsplan. De input is onder andere verzameld bij de
bestuursconferentie en werkconferentie van het algemeen bestuur, vanuit waardetafels over
digitale transformatie, herstelmanagement, AED en stimulerende preventie, bij versnellingskamers
met gemeentelijke accountfunctionarissen en overige netwerkpartners, en bij een
versnellingskamer met de centrale ondernemingsraad.
Verder zijn de resultaten uit de in november 2018 gehouden visitatie betrokken bij het opstellen
van het beleidsplan. Dit betreft zowel de zelfevaluatie als het rapport van de visitatiecommissie.
Ook in dit proces zijn wij intern en extern breed in gesprek gegaan over de organisatie en hoe deze
zich verder zou kunnen ontwikkelen.
Gegeven de Wet veiligheidsregio’s artikel 15 worden de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten van de veiligheidsregio in de zienswijzeprocedure rondom het regionaal risicoprofiel in
de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen
beleid. De door de gemeenteraden geuite generieke wensen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het
ontwerp-beleidsplan dat voorligt. In het ontwerp-beleidsplan is mede daartoe een tekstgedeelte
opgenomen waarin een toelichting wordt gegeven op hoe het regionaal risicoprofiel is vertaald naar
het ontwerp-beleidsplan. De door de gemeenteraden geuite wensen ten aanzien van het
beleidsplan zijn voor een deel ook specifiek voor de betreffende gemeente. Over deze wensen
zullen de betreffende gemeenten op een later moment op individuele basis een antwoord
ontvangen. Een totaaloverzicht van de door de gemeenteraden geuite wensen omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid is opgenomen in bijlage A.
De Wet veiligheidsregio’s en de Bijdrageverordening VRU schrijven voor welke onderdelen het
beleidsplan in ieder geval moet bevatten. Artikel 14 lid 2 van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) luidt
als volgt:
a.

een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van
de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

b.

een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio,
van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37;

c.

een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening
binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties;

d.

een oefenbeleidsplan;

e.

een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b;

f.

de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van
brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen,
noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.
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Het algemeen bestuur heeft daarnaast in de Bijdrageverordening VRU 2015 in artikel 2 lid 2
bepaald dat het beleidsplan ook een overzicht behelst van de wettelijke en niet-wettelijke
basistaken die de veiligheidsregio voor gemeenten uitvoert.
In respectievelijk deel 2 en deel 3 van het ontwerp-beleidsplan treft u de hierboven bedoelde
onderdelen aan. Deze onderdelen bevatten overigens geen nieuw beleid. Het dekkingsplan, zoals
dat op 4 juli 2014 als onderdeel van het project Veiligheidszorg op Maat (VOM) is vastgesteld, blijft
uitgangspunt voor de invulling van artikel 14 lid 2 onder f, Wvr. Het beleidsplan bevat dus geen
nieuw dekkingsplan, maar beschrijft de huidige situatie op hoofdlijnen.
Het ontwerp-beleidsplan bevat (nog) niet de bijbehorende activiteiten en begroting. Het idee is om
deze, zoals gebruikelijk, jaarlijks voor te leggen middels de kadernota en begroting.
Ter begeleiding van het besluitvormingsproces rondom het beleidsplan is een website ontwikkeld.
De website is ontworpen om gedurende de gehele beleidsperiode te worden benut. Tijdens het
vaststellingsproces wordt het beleidsplan op deze wijze (ook) digitaal toegankelijk gemaakt.
Gedurende de beleidsperiode biedt de website vervolgens de mogelijkheid verdieping toe te voegen
en zal ook de planning- en controlcyclus middels de website digitaal worden ondersteund en
inzichtelijk worden gemaakt voor de gemeenten.
Gelijktijdig met het aanbieden van de stukken voor de vergadering aan het algemeen bestuur,
ontvangen de leden en genodigden een webadres en algemeen wachtwoord waarmee de website
kan worden bekeken.
Bij besluiten 3 en 4
In de Wet Veiligheidsregio’s artikel 14 lid 2a en artikel 14 lid 3 is beschreven hoe de gemeenten en
netwerkpartners te betrekken bij de totstandkoming van het beleidsplan van de veiligheidsregio.

Financiële consequenties
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Verdere behandeling


Aansluitend op de vergadering van het algemeen bestuur zal het ontwerp-Beleidsplan VRU
2020-2023 op de daarvoor voorgeschreven wijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden
van de Utrechtse gemeenten en andere crisispartners.



De bespreking van de eventuele reacties van de gemeenteraden en de vaststelling van de
definitieve versie van (alle onderdelen van) het beleidsplan staat gepland op 8 juli 2019.
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