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1. Samenvatting voorstel
Op basis van de bespreking van het concept-beleidsplan in de themabijeenkomst van het Algemeen
Bestuur d.d. 19 september is het beleidsplan tekstueel aangescherpt. Na instemming van het
Dagelijks Bestuur is het beleidsplan aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan
te bespreken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio’s). Ter
ondersteuning hiervan heeft de veiligheidsregio ook twee informatiebijeenkomsten gehouden voor
gemeenteraadsleden op 11 november (Leiden) en 18 november (Gouda) a.s. Het beleidsplan is ook
formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen en de politie-eenheid
(conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio’s). De ontvangen reacties zijn verwerkt in
bijgaande reactiematrix en geven geen aanleiding om het beleidsplan inhoudelijk aan te passen. Het
Regionaal Beleidsplan wordt nu voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenteraden en crisispartners op het concept –
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘In Samenhang voor veiligheid’ en de beantwoording
van de VRHM.
2. De reactiematrix vast te stellen.
3. Het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘In Samenhang voor veiligheid’ vast te stellen.
4. Gemeenten te informeren over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Indien een
gemeenteraad een aanvullende opmerking heeft gemaakt, wordt aangeven op welke wijze het
Algemeen Bestuur deze opmerking heeft afgehandeld (conform reactiematrix).

5. Toelichting op het besluit
Op basis van de bespreking van het concept-beleidsplan in de themabijeenkomst van het algemeen
bestuur d.d. 26 september is het beleidsplan tekstueel aangescherpt. Na instemming van het
dagelijks bestuur is het beleidsplan aan de burgemeesters gestuurd, met het verzoek het beleidsplan
te bespreken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio’s). Ter
ondersteuning hiervan heeft de veiligheidsregio ook twee informatiebijeenkomsten gehouden voor
gemeenteraadsleden op 11 november (Leiden) en 18 november (Gouda) a.s. Het beleidsplan is ook
formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de waterschappen en de politie-eenheid
(conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio’s). Het Regionaal Beleidsplan is door alle

burgemeesters besproken met hun gemeenteraden. Deze besprekingen zijn positief geweest c.q. alle
gemeenteraden hebben “ingestemd” met het Regionaal Beleidsplan. Ook vanuit de overige
crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s komen positieve reacties. Een aantal gemeenteraden
heeft aanvullende opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn opgenomen in bijgaande
reactiematrix en voorzien van een reactie. Deze opmerkingen leiden niet tot een aanpassing van het
Regionaal Beleidsplan.
In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken van de veiligheidsregio opgenomen en vormt daarmee de
beleidsagenda voor de veiligheidsregio en haar partners. De titel van het beleidsplan is dan ook: In
Samenhang voor veiligheid. Het nieuwe beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de
veiligheidsregio als geheel en van de afzonderlijke taken. Dit alles in samenhang en samenwerking
met gemeenten en partners. In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en afzonderlijke doelen
per taak geformuleerd (‘wat’). De concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via de jaarplannen,
die aan het bestuur worden voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het
resultaatgericht werken versterkt.

6. Kader
Het opstellen van het regionaal beleidsplan is een verplichting op basis van artikel 14 Wet
veiligheidsregio’s.
Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan is een projectplan vastgesteld. Het beleidsplan is tot
stand gekomen onder leiding van de stuurgroep / veiligheidsdirectie.
Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat
het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de veiligheidsregio en
GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste
programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering nogmaals wordt benadrukt. Op
basis van principe van ‘nieuw voor oud’ zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als
mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of
exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

7. Implementatie en communicatie
Alle gemeenteraden worden schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming in het Algemeen
Bestuur. Indien een gemeenteraad een aanvullende opmerking heeft gemaakt, wordt aangeven op
welke wijze het Algemeen Bestuur deze opmerking heeft afgehandeld (conform reactiematrix).

8. Bijlagen
1. Concept – Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘In samenhang voor veiligheid’
2. Reactiematrix gemeenteraden en crisispartners.

9. Historie besluitvorming
1.
2.
3.
4.

Bespreking (input) Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 in dagelijks bestuur (7
februari 2019) en algemeen bestuur (21 februari 2019).
Vaststellen Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 in dagelijks bestuur (21 maart
2019).
Bespreking Kadernotitie Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 in gemeenteraden (periode
maart – juli 2019 in samenhang met het nieuwe regionaal risicoprofiel).
Bespreking voortgang opstellen regionaal beleidsplan in dagelijks bestuur (7 februari, 21 maart,
6 juni 2019) en algemeen bestuur (21 februari, 18 april, 27 juni 2019).
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5.
6.

Bespreking concept-regionaal beleidsplan in themabijeenkomst algemeen bestuur (19
september 2019).
Instemming dagelijks bestuur (26 september 2019) met vrijgeven concept-regionaal beleidsplan
voor bespreking in de gemeenteraden.
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