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14 augustus 2019 Zienswijze aangeboden beleidsdocumenten 2020 - 2023

Geacht bestuur, 

Wij hebben met interesse kennis genomen van de aangeboden beleidsdocumenten bestaande uit 

een ontwerp regionaal risicoprofiel met bijbehorende capaciteitenanalyse en een tweetal ontwerp 

beleidsplannen voor de brandweer als de multidisciplinaire taakuitvoering van de Veiligheids- en 

Gezondheidsregio Gelderland Midden voor de jaren 2020 – 2023. Evenals van de uitleg die u hebt 

gegeven op 4 april jongstleden in Sportcentrum Papendal. Graag maken wij van de mogelijkheid 

gebruik om een aantal inhoudelijke als procedurele aandachtspunten mee te geven voordat tot 

vaststelling van de betreffende beleidsdocumenten wordt overgegaan.

De samenwerking die met het de VGGM als organisatie is opgebouwd wordt altijd als zeer prettig 

ervaren. Dit geldt voor alle onderdelen van de VGGM van de brandweer, GHOR, bevolkingszorg als 

de GGD en inmiddels ook Veilig Thuis. Met de aangeboden beleidsdocumenten wordt voor de 

noodzakelijke voorbereiding op de crisisbeheersing, rampenbestrijding en (grootschalige) 

incidenten voldaan aan de wettelijke vereisten die van ons allen gevraagd worden. Dit laat de 

praktijk ook zien en is vorig jaar nog bevestigd in de gehouden systeemtest.

Regionaal risicoprofiel 

In artikel 14 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s wordt aangegeven dat het bestuur van iedere 

veiligheidsregio eens in de vier jaar een beleidsplan moet vaststellen waarin het beleid is 

vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het beleidsplan, bedoeld in artikel 14, 

is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. In de 

Wet veiligheidsregio’s staat niet opgenomen dat het regionaal risicoprofiel eens in de vier jaar 

vastgesteld moet worden. Conform artikel 15 moet eens per jaar door het bestuur stil gestaan 

worden bij de mogelijke rampen en crises conform het betreffende risicoprofiel. 

Het aangeboden risicoprofiel is wat ons betreft een document dat niet meer van deze tijd is. Het is 

een zeer uitgebreid document dat in ieder geval vraagt om een nadere toelichting. Wat ons betreft 

vraagt een risicoprofiel in de huidige tijd om een dynamische insteek die minimaal jaarlijks wordt 

geactualiseerd of wellicht vaker als dit noodzakelijk is. Wat verder opvalt, is dat er vooral gekeken 
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wordt naar risico’s van zeer fysieke aard die niet of nauwelijks aan verandering onderhevig zijn. De 

voorbereiding en inzet kunnen uiteraard verschillen, maar laten zoals de conclusies ook aangeven 

weinig verschillen zien. Een risico als terrorisme (gevolgbestrijding) of maatschappelijke onrust 

komt niet aan bod terwijl de gevolgen van een terroristische daad (motief), onlangs nog in Utrecht, 

ongeëvenaard groot kunnen zijn. Met de vele (oorlogs)herdenkingen die in deze regio bijvoorbeeld 

plaatsvinden en grootschalige evenementen die daaraan gekoppeld zijn vraagt dit om een 

professionele aanpak en bijbehorende voorbereiding. 

 We vragen vooral om nog eens kritisch te kijken naar de wijze van totstandkoming van het 

voorliggende risicoprofiel en het risicoprofiel opnieuw ter vaststelling voor te leggen als hier 

naar aanleiding van actuele gebeurtenissen aanleiding voor is. In ieder geval dat voor de 

toekomst niet vier jaar te gaan wachten voordat een volgende stap wordt gezet naar 

actualisatie en vaststelling van het risicoprofiel en daar alle partijen tijdig bij betrekt. 

 Onzes inziens vraagt het een geheel andere manier van in beeld brengen van risico’s, 

actualisatie van de benoemde risico’s en dit continu te monitoren zodat risico’s ook 

daadwerkelijk goed ingeschat kunnen worden met de betreffende voorbereiding. 

 Bespreek dit aspect ook op landelijk niveau en bekijk hoe daar met andere veiligheidsregio’s 

intensiever aan gewerkt kan worden om dit voor elkaar te krijgen. Kijk ook naar andere regio’s 

hoe zij met deze planvorming omgaan. 

Beleidsplan brandweer en multidisciplinaire taakuitvoering 

Wat in het ambtelijke voortraject al is aangegeven, verbaast het ons dat er nog steeds wordt 

gewerkt met afzonderlijke beleidsplannen voor de brandweer als voor de multidisciplinaire 

taakuitvoering van de VGGM. Wij zien graag dat er wordt toegewerkt naar een breed gedragen 

beleidsplan voor de complete taakuitvoering die noodzakelijk is met de daarbij gewenste ambitie. 

Ook lokaal wordt hier bijvoorbeeld aan gewerkt door dit integraal op te pakken en vooral te 

focussen op de extra inzet die nodig is. Dit verwachten wij ook van een organisatie als de VGGM. 

 Inhoudelijk aandachtspunt is wat ons betreft de paraatheid van onze lokale 

brandweerorganisatie. Het behouden van een duurzaam brandweerkorps met voldoende 

vrijwilligers is een basisvoorwaarde voor goede brandweerzorg in onze gemeente. 

 We zijn zeer benieuwd hoe er wordt omgegaan met het benoemde groeiende tekort aan 

beschikbaarheid van zorg in de acute keten en wat dit betekent voor onze regio in de toekomst. 

Graag ontvangen wij een reactie op deze zienswijze voordat tot vaststelling wordt overgegaan. 

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte A.M.J. (Agnes) Schaap
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