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Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van het ontwerp risicoprofiel, capaciteitenanalyse en de ontwerp  

beleidsplannen van de brandweer als voor de multidisciplinaire taakuitvoering van de 

VGGM voor 2020 – 2023.  

2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze betreffende de aangeboden 

beleidsdocumenten van de VGGM 2020 - 2023 en deze tijdig aan het bestuur van de VGGM 

kenbaar te maken.

Toelichting op beslispunten
De Wet Veiligheidsregio schrijft in artikel 14 voor dat de veiligheidsregio eens per vier jaar de 

beleidsmatige kaders voor de uitvoering van haar taken actualiseert. Hiertoe gaat de burgemeester 

in overleg met de raad. Artikel 15 Wet Veiligheidsregio’s schrijft tevens voor dat voor de 

vaststelling van de beleidsmatige kaders het bestuur moet beschikken over een vastgesteld 

regionaal risicoprofiel en bijbehorende regionale capaciteitenanalyse. 

Van de vier beleidsdocumenten die zijn aangeboden is voor het “Regionaal Risicoprofiel” en de 

“Regionale Capaciteitenanalyse” een samenvatting aangeboden door VGGM. Deze is te vinden in 

de bijlagen en via de reeds aangeboden link www.vggm.nl/raadsinformatieronde2019. Voor een 

korte toelichting op het risicoprofiel en de capaciteitenanalyse verwijzen we naar deze 

samenvatting. De VGGM heeft ook in een korte film (2.35 min.) de korte inhoud van bijgevoegde 

plannen weergeven. Deze is ook te vinden via de betreffende link. 

Het doel van het regionaal risicoprofiel is om inzicht te geven in de regionale veiligheidsrisico’s. 

Daarbij ook in de wijze waarop deze zich ten opzichte van elkaar verhouden qua impact (effect) en 

de waarschijnlijkheid van het voorkomen; risico = kans x effect. De focus ligt niet alleen op de 

fysieke veiligheid, maar o.a. ook op andere terreinen. Dit laatste is echter nog onvoldoende 

zichtbaar geworden in het huidige risicoprofiel dat nu voorligt. 

Ontwerp beleidsplan veiligheidsregio 2020 -2023 

Het beleidsplan veiligheidsregio 2020 – 2023 multidisciplinaire taakuitvoering vormt samen met het 

beleidsplan brandweer Gelderland-Midden, het beleidsplan GHOR Gelderland-Midden en het 

http://www.vggm.nl/raadsinformatieronde2019
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beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) het beleidsplan veiligheidsregio 

zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s. Dit beleidsplan heeft als doel de 

bestuurlijke en professionele ambities van het multidisciplinaire onderdeel van de veiligheidsregio 

te beschrijven voor de beleidsplanperiode 2020-2023. Het gaat over afstemming (ook met derden) 

en over uitvoering. Uiteraard met het oog op de risico's die in de regio actueel zijn en met het oog 

op de capaciteit om daaraan weerstand te kunnen bieden in voorbereidende en repressieve zin.

Beleidsplan Brandweer 2020-2023

Het beleidsplan Brandweer heeft als doel een richtinggevend kader te bieden voor bestuur en 

organisatie. Dit kader moet zowel het bestuur als het management van de organisatie in staat 

stellen om gerichte keuzes te maken en deze keuzes te vertalen naar concrete activiteiten. Het 

kader vloeit voort uit de in dit plan beschreven bestuurlijke en professionele ambities van 

Brandweer Gelderland-Midden voor de beleidsplanperiode 2020-2023. De speerpunten van 

Brandweer Gelderland-Midden voor de beleidsplanperiode 2020-2023 zijn:

 Vrijwilligheid en Paraatheid (repressieve brandweerzorg)

 Risicogerichtheid

 Meldkamer Oost-Nederland

De maatschappij wordt steeds individualistischer. Het wordt daardoor steeds lastiger om 

gekwalificeerd beroepspersoneel en vrijwilligers te vinden. Onze uitdaging daarbij is ook dat we een 

vraagstuk hebben op te lossen wat ‘paraatheid’ wordt genoemd. Het college beaamt dat het 

belangrijk is hier aandacht voor te hebben.

Beoogd effect
Het aan de raad voorleggen van de benoemde ontwerp beleidsdocumenten van de VGGM  en u 

daarbij in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze is onderdeel van de 

procedure om te komen tot een door het bestuur vastgesteld risicoprofiel met capaciteitenanalyse 

en bijbehorende beleidsdocumenten voor de komende vier jaar. 

Kader
De gemeente Renkum heeft samen met 14 andere gemeenten taken op het gebied van 

brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg alsmede 

rampenbestrijding en crisisbeheersing en stichting Veilig Thuis (VT) ondergebracht in de 

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM). Jaarlijks stelt de VGGM 

financiële stukken op (begroting en jaarrekening) waar de gemeenteraad haar zienswijze over mag 

geven. Daarbij worden eens per vier jaar ook de beleidsmatige kaders voor de uitvoering van de 

taken van de VGGM geactualiseerd. Dit alles is gebaseerd op de wettelijke taken die zijn 

beschreven in de Wet veiligheidsregio’s. In dit specifieke geval de artikelen 14 en 15 van de Wet 

veiligheidsregio’s. 

Argumenten

1. Het ontwerp regionaal risicoprofiel en de bijbehorende capaciteitenanalyse en de beide 

ontwerp beleidsplannen veiligheidsregio 2020-2023 en brandweer 2020-2023 geven de 

prioriteiten en aandachtspunten voor de komende jaren weer. 

Alle beleidsdocumenten zijn in lijn met de wettelijke kaders zoals is vastgelegd in de Wet 

veiligheidsregio’s en borduren voort op de planvorming van de voorgaande vier jaren. Daar zit 

gelijk ook het aandachtspunt voor de VGGM zoals is opgesteld in de voorliggende zienswijze. 

Vooral het regionaal risicoprofiel vraagt om een insteek die veel dynamischer is vormgegeven 

c.q. gepresenteerd met de daarbij behorende continue actualisatie. De wens die in de 
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zienswijze voorligt, is om in de toekomst te komen tot een integraal beleidsplan voor alle 

onderdelen die deel uit maken van de VGGM. 

2. De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken aan de VGGM. De opgestelde zienswijze 

geeft op de aangeboden beleidsdocumenten een aantal inhoudelijke als procedurele 

aandachtspunten weer. 

Met betrekking tot de beleidsnotities van de Veiligheidsregio en de Brandweer Gelderland-

Midden geldt dat conform de Wet Veiligheidsregio’s (WVr) het bestuur van elke veiligheidsregio 

om de vier jaar een regionaal beleidsplan op te stellen dat is gebaseerd op een regionaal 

risicoprofiel en de capaciteitenanalyse. De plannen zijn de opvolgers van de gelijknamige 

plannen met de planperiode 2016-2019. De wens van het college is om deze zienswijze alsnog 

tijdig aan te bieden aan het bestuur van de VGGM zodat deze wordt betrokken bij de 

vaststelling van deze beleidsdocumenten later dit jaar. 

Kanttekeningen
1. Gevraagd is om voor 1 juli te reageren op de voorliggende beleidsdocumenten. 

Dit is helaas niet gelukt en hier is de VGGM ambtelijk over geïnformeerd. De VGGM ziet graag 

alsnog een reactie op de aangeboden beleidsdocumenten voordat eind dit jaar tot vaststelling 

c.q. aanpassing wordt overgegaan.

Draagvlak
De ontwerp beleidsplannen zijn in gezamenlijkheid tot stand gekomen door brandweer, gemeenten, 

GHOR en politie. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met Defensie, de drie waterschappen in 

Gelderland-Midden, de naastgelegen veiligheidsregio’s, het Openbaar Ministerie, provincie 

Gelderland, Rijkswaterstaat, Liander, Vitens en Prorail. Op 4 april van dit jaar bent u als raadslid 

uitgenodigd voor een  informatiebijeenkomst georganiseerd door de VGGM. Daarin is inhoudelijk 

ingegaan op alle documenten die zijn aangeboden.

Aanpak/Uitvoering
U geeft het college de opdracht om het bestuur van de VGGM schriftelijk in kennis te stellen van uw 

zienswijze voor 1 oktober 2019 zoals is afgesproken met de VGGM in plaats van 1 juli 2019 zoals in 

de aanbiedingsbrief is gevraagd. 

Communicatie
Naast de zienswijze die voorligt zoals hierboven is beschreven vindt geen aanvullende 

communicatie plaats. 

Financiële consequenties
Jaarlijks wordt de concept begroting  van de VGGM voor het komende jaar en de voorlopige 

jaarrekening van het voorgaande jaar medio april aangeboden aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. Hierin worden de financiële consequenties voor de gemeentelijke bijdrage inzichtelijk 

gemaakt. De inzet en de daarbij behorende ambitie voor de brandweer als de gemeenschappelijke 

voorbereiding op crises, rampen en grootschalige incidenten is mede gebaseerd op de aangeboden 

beleidsdocumenten.  

Juridische consequenties
Het wel of niet indienen van een zienswijze heeft geen juridische consequenties. Op het moment er 

voor wordt gekozen om geen zienswijze in te dienen dan wordt de reactie namens de gemeente 
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Renkum niet meegenomen tijdens de behandeling van de betreffende ontwerp beleidsdocumenten 

in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VGGM. 

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven 
U kunt ervan afzien om een zienswijze in te dienen.
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