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Beantwoording
Onderwerp

Zienswijze conceptjaarplan IFV 2021
Instituut Fysieke Veiligheid
20.0007727
15 oktober 2020
Met deze brief biedt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het ‘Jaarplan en
begroting IFV 2021’ aan, zoals in concept vastgesteld op 13 oktober 2020. Op
grond van art. 73 van de Wet veiligheidsregio’s wordt aan de besturen van de
veiligheidsregio’s een zienswijze gevraagd. Namens het bestuur IFV is ook de VRU
uitgenodigd om uiterlijk 27 november 2020 een zienswijze kenbaar te maken.
Een inhoudelijke reactie wordt voorbereid.
Consultatie crisisplan 2020
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
20.0007396
10 september 2020
Met deze brief biedt de dijkgraaf het concept crisisplan van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden aan, zoals in concept vastgesteld op 8 september 2020.
Voor het crisisplan definitief wordt vastgesteld, wil het college de VRU in de
gelegenheid stellen om een reactie te geven.
Een inhoudelijke reactie wordt voorbereid.
Verzoek annulering systeemtest 2020
Ministerie van Justitie en Veiligheid
20.0007416
24 juli 2020
Met deze brief reageert de minister op het verzoek van de RCDV van 13 juli 2020
om de jaarlijkse systeemtest te laten vervallen. Omdat alle veiligheidsregio's
tijdens de COVID-19 pandemie zijn opgeschaald naar GRIP-4, zijn belangrijke
onderdelen van de hoofdstructuur getoetst. De verplichte jaarlijks systeemtest
voor alle veiligheidsregio's kan voor het jaar 2020 vervallen onder de voorwaarde
van het uitvoeren van een evaluatie per veiligheidsregio. De evaluatie bevat
zoveel mogelijk elementen van een systeemtest, en heeft bij voorkeur een
bredere scope.
De evaluatie wordt uitgevoerd.

Beantwoording

Ontwerp Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en
Vechtstreek
Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek
20.0006822
6 juli 2020
Met deze e-mail bieden de Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek het
gezamenlijk ontwerp Regionaal Beleidsplan 2021-2024 ter afstemming aan.
Conceptreactie wordt voorbereid.
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Eindrapport ‘Brandveiligheid bij zorginstellingen onder de loep’
Provincie Utrecht
20.0006763
30 juni 2020
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Met deze brief biedt de Provincie Utrecht het rapport ‘Brandveiligheid bij
zorginstellingen onder de loep’ aan, naar aanleiding van het onderzoek in het
kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Het onderzoek is gericht op de wijze
waarop gemeenten, als bevoegd gezag, hun toezicht en handhaving ten aanzien
brandveiligheid in zorginstellingen hebben geborgd en uitgevoerd.
Niet van toepassing
Bluswatervoorziening
Ministerie van Justitie en Veiligheid
20.0006645
11 juni 2020
Met deze brief informeert de minister de veiligheidsregio’s over de uitkomsten
van de inventarisatie van de bluswatervoorziening in Nederland, naar aanleiding
van de brand op 15 september 2018 in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen. Er is
een checklist bijgevoegd, die veiligheidsregio’s als hulpmiddel kunnen gebruiken
om de stand van zaken rondom bluswatervoorziening inzichtelijk te maken. De
Inspectie zal de bluswatervoorziening in de veiligheidsregio’s kritisch blijven
volgen en zo nodig opnemen in haar toezichtsactiviteiten.
Momenteel wordt de vernieuwde handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid geïmplementeerd.
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Ontwerp regionaal beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Flevoland en
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
20.0007632
13 oktober 2020
Met deze brief reageert de VRU op het Ontwerp regionaal beleidsplan 2021-2024
van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, zoals op 6
juli jl. per mail is ontvangen. De kernboodschap, opgaven en acties worden van
harte onderschreven en vertonen veel raakvlakken met de ambitie,
beleidsbeginselen en doelstellingen van de VRU. De VRU ziet voldoende
aanknopingspunten om de huidige samenwerking te continueren.
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Samenwerking tijdens de corona-periode
Gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
20.0007589
6 oktober 2020
Met deze brief informeert de plaatsvervangend voorzitter de gemeenteraden
over de besluiten die hij heeft genomen en de inspanningen die door de VRU zijn
geleverd, omwille van het terugdringen van de verspreiding van COVID-19.
Daarnaast wordt het bijgewerkte regionaal dynamisch informerend overzicht ter
kennisname aangeboden. De gemeenteraden worden uitgenodigd om deel te
nemen aan online raadsessies om een brug te slaan tussen samenleving en
regelgeving. Er wordt samen met leden en deelnemers van het Regionaal
Beleidsteam (RBT) ingegaan op wat de burgemeesters doen en wat daarbij de rol
van de voorzitter is.

Onderwerp

Raadsinformatiebrief ontheffingscriteria ‘gebouwen van groot belang voor de
regio’
Gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten

Geadresseerde
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20.0007588
6 oktober 2020
Met deze brief informeert de plaatsvervangend voorzitter de gemeenteraden
over de criteria die hij, gehoord hebbende het Regionaal Beleidsteam (RBT),
hanteert voor een ontheffing op het verbod van samenkomsten met meer dan 30
personen per zelfstandige ruimte in een gebouw van groot belang voor de regio.
Na een zorgvuldige afweging in het regionaal beleidsteam (RBT), is besloten dat
een beperkt aantal van 16 combinaties van samenkomsten en gebouwen in deze
regio in aanmerking komen voor het verlenen van een ontheffing.
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Annuleren systeemtest 2020
Minister van Justitie en Veiligheid
20.0006885
13 juli 2020
Met deze brief vraagt de Raad van Commandanten en Directeuren
Veiligheidsregio (RCDV) formele toestemming aan de minister om de systeemtest
dit jaar te laten vervallen. Door de voorliggende crisis oefenen de
veiligheidsregio’s in hoge mate de omgang met het systeem van crisisbeheersing.
De vereiste flexibiliteit en kwaliteit van optreden overstijgen in hoge mate de
capaciteiten die in een systeemtest worden getoetst.
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Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter
Minister van Justitie en Veiligheid
20.0006710
6 juli 2020
Met deze brief informeert de VRU de minister over het vervangend
voorzitterschap VRU gedurende de periode dat de heer mr. J.H.C. van Zanen is
afgetreden als voorzitter en er een nieuwe voorzitter bij koninklijk besluit is
benoemd.
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Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter
De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
20.0006794
6 juli 2020
Met deze brief informeert de VRU de commissaris van de Koning, met behulp van
een afschrift van de brief aan de minister van Justitie en Veiligheid, over het
vervangend voorzitterschap VRU gedurende de periode dat de heer mr. J.H.C. van
Zanen is afgetreden als voorzitter en er een nieuwe voorzitter bij koninklijk
besluit is benoemd.

Onderwerp
Geadresseerde
Nummer
Datum
Toelichting

Raadsinformatiebrief samenwerking tijdens de corona-periode
Gemeenteraden van de 26 gemeenten in de VRU, t.a.v. voorzitter gemeenteraad
20.0002917
26 juni 2020
Met deze brief informeert de voorzitter de gemeenteraden over de regionale
inspanningen ter de bestrijding van het COVID-19 virus en verwijst naar het
‘Dynamisch informerend overzicht’, met daarin het verloop van de
gebeurtenissen en de genomen besluiten. De voorzitter bedankt de
gemeenteraden, de wethouders en alle ambtenaren voor de samenwerking en
het vertrouwen om deze functie in deze omstandigheden te vervullen.
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