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Bijlagen

A.

Overzicht reacties gemeenteraden op het ontwerp-beleidsplan VRU

B.

Overzicht reacties overige partners op het ontwerp-beleidsplan VRU

C.

Concept-Beleidsplan VRU 2020-2023

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van de ontvangen reacties van de gemeenteraden op het ontwerp-Beleidsplan
VRU 2020-2023, alsook de door de VRU hierop geformuleerde antwoorden (bijlage A);
2. kennis te nemen van de ontvangen reacties van overige partners op het ontwerp-Beleidsplan
VRU 2020-2023, alsook de door de VRU hierop geformuleerde antwoorden (bijlage B);
3. het Beleidsplan VRU 2020-2023 vast te stellen (bijlage C).

Toelichting
In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2019 is het ontwerp-Beleidsplan VRU
2020-2023 vastgesteld. Aansluitend is het ontwerp-beleidsplan, ingevolge de Wet
veiligheidsregio’s, artikel 14 lid 2a, aan de burgemeesters van de gemeenten in het gebied van de
veiligheidsregio gezonden, met het verzoek om hierover voorafgaand aan de vaststelling van het
beleidsplan te overleggen met de gemeenteraad.
In aanvulling op bovenvermeld verzoek aan de burgemeesters, is ingevolgde de Wet
veiligheidsregio’s, artikel 14 lid 3, tevens afstemming gezocht met de beleidsplannen van de
aangrenzende veiligheidsregio’s, van de betrokken waterschappen, en van de betrokken regionale
eenheid van de politie. Ook zijn de Provincie, het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, de
regionaal commandant van het Ministerie van Defensie, en de centrale ondernemingsraad van de
VRU uitgenodigd kennis te nemen van het ontwerp-beleidsplan en hier desgewenst een reactie op
te geven.
De gemeenteraden en overige partners zijn verzocht eventuele reacties uiterlijk maandag 17 juni
2019, de datum van de vergadering van het dagelijks bestuur, bij de VRU in te dienen. In de
aanloop naar de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2019 zijn vanuit de VRU
antwoorden geformuleerd op de ontvangen reacties en is zo nodig het ontwerp-beleidsplan
aangepast.
Zoals bekend zijn in de aanloop naar de vaststelling van het ontwerp-beleidsplan de
gemeenteraden in het gebied van onze veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld wensen kenbaar
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te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. Generieke wensen zijn daarbij zoveel
mogelijk verwerkt. Voor overige (gemeente-specifieke) wensen, hebben de betreffende gemeenten,
zoals bij de vaststelling van het ontwerp-beleidsplan toegezegd, in de afgelopen periode op
individuele basis een schriftelijk antwoord ontvangen.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Aansluitend op de vergadering van het algemeen bestuur wordt het vastgestelde beleidsplan ter
informatie aangeboden aan de gemeenten in onze veiligheidsregio, alsook andere betrokken
partners en de centrale ondernemingsraad van de VRU.
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