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Geadviseerd besluit 

Instemmen met het Beleidsplan VGGM Rampenbestrijding  

 

Toelichting op beslispunten 

 Op grond van de Wet veiligheidsregio’s zijn gemeenten verplicht een beleidsplan 

rampenbestrijding en crisisbeheersing te hebben. VGGM wil invulling geven aan deze verplichting 

door middel van bijgevoegd plan. Het voorstel staat geagendeerd voor  de vergadering van het 

algemeen bestuur in oktober 2015. U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven. 

 

Beoogd effect 

Professionalisering van bestuurlijke en professionele ambities binnen het multidisciplinaire 

onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden op het gebied van risicobeheersing, risico- en 

crisiscommunicatie, incidentbestrijding, herstel, informatiemanagement en kwaliteitszorg en 

kennismanagement voor de beleidsperiode van 2016 tot 2019. 

 

Kader 

De Wet Veiligheidsregio’s. 

Met in achtneming  van de landelijke doelstelling op grond van artikel 37 van de Wet 

Veiligheidsregio’s waarbij in overleg met het Veiligheidsberaad onderstaande is vastgesteld: 

• Waterveiligheid en in het bijzonder evacuatie bij overstromingen; 

• Continuïteit en veerkracht van de samenleving (voorkomen van maatschappelijke 

ontwrichting door grootschalige uitval van voorzieningen); 

• Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. 

 

Argumenten 

Het algemeen bestuur van de VVGM kan niet besluiten als  de gemeenteraden van de bij de VGGM 

aangesloten gemeenten tevoren niet hun zienswijze kenbaar hebben kunnen maken.. 

 

In dit kader is de veiligheidsregio Gelderland-Midden benoemd tot de wettelijk aangewezen 

hulpverleningsorganisatie die op het terrein van brandweer, volksgezondheid, rampen en crisis 

fungeert. 



Voorstel aan de raad 
 

 

 

Onderwerp 

Beleidsplan VVGM Rampenbestrijding 

Datum Kenmerk  Pagina 

27-05-2015 136443  2 van 2 

 

 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Draagvlak 

Het vergroten van de veiligheid van burgers binnen de gemeente en veiligheidsregio. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Na uw besluit wordt de VGGM daarover eerst informeel en daarna formeel geïnformeerd. 

 

 

Communicatie 

Dit besluit vraagt geen bijzondere media aandacht. 

 

Financiële consequenties 

De VGGM voert projecten uit die voortvloeien uit de reguliere begroting. In die zin zijn er geen 

financiële consequenties. 

 

Juridische consequenties 

Geen. 

 

WMO-aspecten 

WMO-aspecten zijn in het onderliggende plan niet van toepassing. Echter met de nieuwe 

participatiewet van 1 januari 2015 kan bij WMO-calamiteiten wel een samenwerking met de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing ontstaan. Dit leggen wij zelf  in een apart beleidsplan met 

protocol op een later tijdstip aan u  voor. 

 

Duurzaamheid 

Door de komende vier jaar meer te investeren op thema’s als brand(veilig) leven, advisering op het 

gebied van infrastructurele ontwikkeling, (zelf)redzaamheid en burgerparticipatie en het verhogen 

van het veiligheidsbewustzijn van overheden, het bedrijfsleven, andere organisaties en burgers 

wordt duurzaamheid vanuit de samenleving gestimuleerd. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Geen 

 

Alternatieven 

Geen 

 

 


