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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 van dit jaar 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. 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. Een 

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

actualisatieslag plaatsvindt of wellicht vaker als dit noodzakelijk is. 
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Dit geeft u zelf ook aan in de toelichting van het risicoprofiel en onderschrijven wij. Dit betreft ook 

de informatievoorziening die wordt benoemd en de actiepunten die u daarover zijn benoemd.  

Wat verder opvalt, is dat er vooral gekeken 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) wordt niet als een risicotype benoemd of behandeld, maar wordt als 

een oorzaak gezien die kan leiden tot diverse gevolgen die wel zijn opgenomen in het profiel. De 

gevolgen van een terroristische daad (motief), onlangs nog in Utrecht, kunnen ongeëvenaard groot 

zijn. Met de vele (oorlogs)herdenkingen die in deze regio bijvoorbeeld plaatsvinden en 

grootschalige evenementen die daaraan gekoppeld zijn vraagt dit thema om een professionele 

aanpak en bijbehorende realistische voorbereiding. Denk ook bijvoorbeeld ook aan de gevolgen van 

maatschappelijk onrust die door diverse oorzaken kunnen ontstaan. 

Zoals aangegeven hechten wij sterk aan de door u ingezette lijn om te komen tot een gedragen 

dynamisch risicoprofiel. Tevens ondersteunen wij de door u ingeslagen richting om winst te behalen 

door de informatiepositie te versterken. Beide punten onderschrijven wij namens de gemeenteraad 

van deze gemeente. De aanbeveling die wij u willen mee geven is om enerzijds de totstandkoming 

van het risicoprofiel te heroverwegen waarbij een dynamische en bredere focus van de risico’s 

voorop moet staan en opnieuw wordt voorgelegd als hier aanleiding toe is. Anderzijds om vooral 

ook met andere veiligheidsregio’s c.q. op landelijk niveau na te gaan welke stappen nodig zijn om 

voortvarend met het risicoprofiel en de bijbehorende informatievoorziening aan de slag te gaan. 

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. 

Vraag is waarom hier nog steeds sprake van is en wanneer een integrale benadering van 

beleidsdoelstelling gerealiseerd kan worden in een breed gedragen beleidsplan? 

Inhoudelijke aandachtspunten betreffen: 

 De paraatheid van onze lokale brandweerorganisatie. Het behouden van een duurzaam 

brandweerkorps met voldoende vrijwilligers is een basisvoorwaarde voor goede brandweerzorg 

in onze gemeente. Daar willen wij ons samen met u voor inspannen om de uitruk in alle 

brandweerposten te blijven garanderen. 

 Hoe er wordt omgegaan met de benoemde groeiende tekort aan beschikbaarheid van zorg in 

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

Realistische ambities 

De ambities die zijn verwoord in beide beleidsplannen zijn divers. Daarbij is aangegeven dat het 

binnen de huidige begroting mogelijk moet zijn. Eerder is bij de begrotingsbehandeling al 

aangegeven dat we oproepen om rekening te houden met de financiële situatie van deze 

gemeente; overigens niet alleen van deze gemeente. 
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Aan de verwoorde beleidsambities willen wij de afweging toegevoegd zien of een taak effectiever 

en efficiënter is te realiseren qua bedrijfsvoering. 

Voordat tot vaststelling van het aangeboden risicoprofiel en beleidsdocumenten wordt overgegaan 

wil onze gemeenteraad weten hoe de aanpak van een nieuw risicoprofiel eruit gaat zien en of dit 

aansluit bij de opmerkingen die zijn gemaakt. Tevens een reactie op de overige punten die in deze 

reactie zijn opgenomen ten aanzien van het beleidsplan en de oproep tot efficiëntie van de te 

bereiken beleidsdoelstellingen. 

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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