Datum vergadering

11 november 2019

Agendapunt

07
Programmaplan ‘Strategisch Programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker’
AB20191111-07

Steller

De heer Frek, programmadirecteur

Bijlagen

A.

Programmaplan versie 1.1 190916

Besluit
Het algemeen bestuur besluit:
1. het ontwerpprogrammaplan ‘Strategisch Programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker’ vast
te stellen onder de voorwaarde van een gelijkluidend besluit van de besturen van onze drie
veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht;
2. de leden (tevens bestuurlijk portefeuillehouders) van de bestuurlijke stuurgroep te mandateren
om gezamenlijk met de drie voorzitters van onze veiligheidsregio’s uitvoering te geven aan het
programmaplan;
3. dat elk lid van de bestuurlijke stuurgroep over hetgeen in de bestuurlijke stuurgroep wordt
besproken verantwoording schuldig is aan het bestuur dat hij/zij vertegenwoordigt conform de
binnen de eigen veiligheidsregio geldende kaders (mandaat etc.).
Aanleiding
De wereld verandert en doet dat steeds sneller: demografisch, economisch, sociaal-cultureel,
technologisch, politiek-juridisch, ecologisch, klimatologisch. Daardoor wordt onze samenleving
complexer en neemt de verwevenheid toe. De verwachtingen die mensen hebben van
(overheids)organisaties als onze drie veiligheidsregio’s veranderen daarin mee, net als die binnen
de netwerken waarin wij opereren. Om onze relevantie, effectiviteit en meerwaarde te behouden of
zelfs te vergroten is het van belang dat wij als organisaties én als mensen mee kunnen gaan in
nieuwe ontwikkelingen. Dat vereist een open houding naar onze omgeving, het leren van dingen
die wel en niet goed gaan bij ons en bij anderen, en aandacht voor nieuwe kennis (bijvoorbeeld als
gevolg van de energietransitie), kennisdeling en vaardigheden van medewerkers en van onze drie
organisaties als geheel.
Een crisis in één sector heeft effecten in andere sectoren. De kans dat een ongekende crisis
grenzen overschrijdt, is groot en de maatschappelijke impact is enorm. Een goede voorbereiding op
crises en beheersing hiervan, met als voorbeelden digitale ontwrichting, een fysieke verstoring en
een verstoring in de gezondheidszorg, vragen om een passende schaal. Aandachtsgebieden zijn:


Veerkracht van de samenleving: de wijze waarop mensen omgaan met de omstandigheden;



Herstelvermogen van (fysieke) basisvoorzieningen;



Omgaan met de netwerksamenleving en spontane (burger)initiatieven;



Continuïteit van overheidsinstanties, inclusief hulpverleningsdiensten en nutsvoorzieningen;



Continuïteit van het openbaar bestuur.
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Daarnaast evalueert het ministerie van Justitie en Veiligheid de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). Het is
een belangrijk moment om te bepalen of aanpassingen en verbeteringen in de wet gewenst zijn met
het oog op de toekomst van de veiligheidsregio’s en een snel veranderende wereld. Een essentieel
thema daarbij is de taak- en rolopvatting van veiligheidsregio’s met als een van de onderdelen het
presterend vermogen van veiligheidsregio’s.
Binnen deze context krijgt het Strategisch Programma Drieslag in opdracht van de drie besturen
van onze veiligheidsregio’s gestalte. Het programma kent een looptijd van ten minste drie jaar.
Schaalniveau en nabijheid spelen hierbij een belangrijk rol. Enerzijds passend bij de schaal, waarop
belangrijke partners van onze drie veiligheidsregio’s zoals de politie en het Openbaar Ministerie zijn
georganiseerd. Anderzijds nabijheid in de vorm van lokale zichtbaarheid voor onze 39 gemeenten
en 99 brandweerposten.
Het Strategisch Programma Drieslag: Samen Kwalitatief Sterker betreft de samenwerking tussen
onze veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht op drie onderdelen, te weten:


Interregionaal veiligheidsbureau (IVB) voor de nabije interregionale crisisorganisatie;



Interregionaal kennis- en vakbekwaamheidscentrum (IKVC);



Interregionale meldkamer processen (IMPbc). Dit betreft de processen van brandweer en
crisisbeheersing. De realisatie (operationele oplevering) van de gezamenlijke meldkamer
Midden-Nederland maakt geen onderdeel uit van het programma. Hierin wordt voorzien door
de stuurgroep als onderdeel van de projectorganisatie meldkamer Midden-Nederland.

Het Strategisch Programma Drieslag vergroot de kwaliteit, houdt kosten beheersbaar en vermindert
de kwetsbaarheid van onze drie veiligheidsregio’s. De drie onderdelen versterken de kwaliteit, de
robuustheid en de slagkracht van onze drie veiligheidsregio’s. De drie onderdelen kunnen op de
individuele schaal van onze veiligheidsregio’s niet worden gerealiseerd. Door samen te werken kan
dat wel.
Motivering bij de voorgestelde besluiten
De bestuurlijke stuurgroep heeft ingestemd met het ontwerpprogrammaplan en besloten het ter
vaststelling door te geleiden naar de besturen van onze drie veiligheidsregio’s.
De besturen worden gevraagd zich uit te spreken over het ontwerpprogrammaplan met aandacht
voor het bestuurlijk te doorlopen besluitvormingsproces en de bijbehorende communicatie.
Vervolgens het ontwerpprogrammaplan vast te stellen met in achtneming van de gemaakte
opmerkingen.
Financiële consequenties
Kosten gedurende de looptijd van het programma worden gedekt uit de lopende bestuurlijke
vastgestelde (meerjaren)begrotingen van onze drie veiligheidsregio’s (budgetneutraal) op basis van
een evenwichtige verdeling tussen onze drie veiligheidsregio’s. De ambtelijke stuurgroep ziet hier
op toe.
Communicatie
Vanuit het programma wordt de communicatie georganiseerd en verzorgd. Uw bestuur wordt
tijdens de reguliere vergaderingen op de hoogte gehouden van de vorderingen van het Strategisch
Programma Drieslag.
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