4.2 bijlage

Reactiematrix gemeenteraden, overige crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s op concept - Regionaal Beleidsplan
2020-2023 VRHM d.d. 11 september 2019
Voorafgaand aan de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio
met de gemeenteraad over het ontwerp – Regionaal Beleidsplan (art. 14 Wet veiligheidsregio’s).
In alle gemeenten heeft de burgemeester overleg gevoerd met de gemeenteraad. Alle gemeenteraden “stemmen in” met het Regionaal Beleidsplan.
Ook de overige crisispartners en omliggende veiligheidsregio’s hebben positief gereageerd op het Regionaal Beleidsplan.
Gemeente

Inhoudelijke reactie/opmerking

Voorstel verwerking

1

Alphen aan den
Rijn

Ingestemd.
Geen.

Geen.

2

BodegravenReeuwijk

Ingestemd.

De VRHM werkt op diverse dossiers samen met
omliggende veiligheidsregio’s (Den Haag, Rotterdam,
Zuid-Holland Zuid, Kennemerland, Utrecht). Voorbeelden
hiervan zijn energietransitie, cyber, evenementenbeleid,
het Opleiden-Trainen-Oefenen-programma van
hulpdiensten en de gezamenlijke crisisorganisatie, de
meldkamer en de inzet van tankautospuiten bij incidenten
in omliggende veiligheidsregio’s. De politie en de
waterschappen zijn vaste partners bij de voorbereiding op
en tijdens inzetten. Met beide partners is deze
samenwerking bekrachtigd in een convenant. In het

De burgemeester heeft met de gemeenteraad gesproken
over het concept-beleidsplan. De gemeenteraad vraagt bij
de uitvoering aandacht voor bovenregionale afstemming
en de samenwerking met de politie en waterschappen.
Graag zien zij dat bij de uitvoering gestreefd wordt naar
toetsbare doelstellingen en dat aan het eind van de
beleidsperiode hier een deugdelijke reflectie op wordt
gegeven.

jaarplan 2020 is verkenning van bovenregionale
samenwerking (GRIP 5) als actiepunt opgenomen.
In het beleidsplan staan gezamenlijke doelen en
afzonderlijke doelen per taak geformuleerd (‘wat’). De
concrete uitwerking per doel (‘hoe’) vindt plaats via het
jaarplan, dat jaarlijks aan het bestuur wordt voorgelegd.
Drie keer per jaar rapporteert de veiligheidsregio aan het
bestuur over de voortgang van de uitvoering van het
jaarplan. Via het gezamenlijke doel van het beleidsplan
‘Wij vergroten het inzicht in ons presteren’ werken we aan
het meer en overzichtelijker inzicht geven in de
operationele prestaties en resultaten, de duiding ervan en
de bijbehorende financiële kosten. Vergt geen aanpassing
beleidsplan.
3

Gouda

Ingestemd.
De gemeenteraad geeft de volgende zienswijzen mee:
a. Advies om bij de hernieuwing van het dekkingsplan van
de hulpdiensten naar de huidige kazerneconfiguratie te
kijken en daarbij rekening te houden met de kwetsbare
indeling en bebouwing van de historische binnenstad van
Gouda.
b. Het verzoek om inzicht te geven in de doelmatigheid
van haar organisatie, in de zin van kostenefficiëntie. De
Groene Hart Rekenkamer heeft in haar recente rapport
over het veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda
aanbevelingen gedaan over dit onderwerp. De
gemeenteraad zou dit graag ook toegepast zien op de
veiligheidsregio.
De gemeenteraad wijst erop dat verdere verhogingen van
de inwonersbijdrage niet aan de orde zijn, gezien de

De besluitvorming over het nieuwe dekkingsplan (op basis
van het nieuwe landelijke format van gebiedsgerichte
opkomsttijden) is voorzien voor het einde van dit jaar.
De VRHM heeft als beleidsdoel voor de komende jaren
om transparant te presteren. We hebben het rapport
opgevraagd en nemen graag kennis van de gedane
aanbevelingen en de mogelijke toepasbaarheid ervan.
Vergt geen aanpassing beleidsplan.
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uitkomsten van de overleggen in 2019 tussen de
veiligheidsregio en de werkgroep financiële kaderstelling.
4

Hillegom

5

Kaag en
Braassem

6

Katwijk

7

Krimpenerwaard

8

Leiden

9

Leiderdorp

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.

Geen.

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.

Geen.

De gemeenteraad wil graag nog eens uiteengezet krijgen
welke ambities de VRHM heeft, daar waar het gaat om het
behoud van de vrijwilligers.
10

Lisse

11

Nieuwkoop

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
‘Bij de jaarlijkse budgettering van de veiligheidsregio
moeten de adviezen van de werkgroep financiële
kaderstelling gemeenschappelijke regelingen worden
gevolgd en dat lastentoename niet automatisch hoeft te
leiden tot een extra financiële claim bij de aangesloten
gemeenten. Tot een lastentoename kan alleen na
zorgvuldige en gemotiveerde afweging, ten opzichte van
mogelijke alternatieven, worden besloten’.

Geen.

Geen.
Geen.
Op basis van de doelen zoals genoemd in het beleidsplan
gaan we graag in gesprek met de gemeenteraad. Vergt
geen aanpassing beleidsplan.

Geen.
Voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenraming
2022-2024 zijn bepalend: ‘de bestuurlijke uitgangspunten
‘Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en
financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf
2019 (AB 31 maart 2016)’ en ‘de financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de
begrotingen 2021’.
Bij het opstellen van het nieuwe regionaal beleidsplan
VRHM 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader
meegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de

Agendapunt 4.2 bijlage AB VRHM 20 februari 2020
Pagina 3

12

Noordwijk

13

Oegstgeest

14

Teylingen

15

Voorschoten

16

Waddinxveen

Verzoek is om de tekst van het concept regionaal
beleidsplan in die manier aan te vullen. Instemming met
de rest van het concept regionaal beleidsplan.

bestaande begrotingen van de Veiligheidsregio en de
GHOR. Aan de VHRM de opdracht om volgens het
principe van ‘nieuw voor oud’ noodzakelijke
beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk te realiseren.
Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van
autonome of exogene ontwikkelingen, informeert de
VRHM tijdig het bestuur hierover en treedt over de
consequenties hiervan altijd in overleg met het bestuur.
Vergt geen aanpassing beleidsplan.

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.

Geen.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om scherp te blijven
op de wettelijke taken en mogelijk extra taken en dit
onderscheid duidelijk zichtbaar te houden en daarin ook
bewuste (bestuurlijke) keuzes te maken.
17

Zoeterwoude

18

Zuidplas

Ingestemd.
Geen.
Ingestemd.
Geen.

Geen.
Geen.
Geen.
In het beleidsplan zijn de niet-wettelijke taken apart
benoemd. Voorstellen over het uitvoeren van nietwettelijke taken door de veiligheidsregio worden, zoals
gebruikelijk, ter bespreking en besluitvorming voorgelegd
in de vergaderingen van het bestuur van de
veiligheidsregio. Vergt geen aanpassing beleidsplan.
Geen.
Geen.

Reacties Crisispartners
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19

Veiligheidsregio
Kennemerland

De VRK gaat graag de samenwerking aan bij de
uitwerking van de ambities op de thema’s cybersecurity,
continuiteit van de samenleving en de ontwikkelingen
binnnen risicobeheersing en crisisbeheersing.

De noodzaak tot samenwerken, ook op inter/bovenregionaal verband, is een ambitie waar de VRHM
de komende jaren vol op inzet. ‘Van nature’ werken we
veel samen met de regio Den Haag/Haaglanden en
West4. We breiden deze samenwerking graag uit richting
de Veiligheidsregio Kennemerland. Vergt geen
aanpassing beleidsplan.

20

Veiligheidsregio
RotterdamRijnmond

De VRR herkent zich in de heldere en concrete doelen en
in de focus van het concept-beleidsplan. Ook de VRR ziet
nieuwe risico’s en ontwikkelingen die vragen om een
gedegen voorbereiding op nieuwe vormen van crises. De
VRR continueert met veel plezier de samenwerking.

Geen.

21

Veiligheidsregio
Utrecht

De VRU herkent zich in en heeft vergelijkbare uitdagingen.
Ze adviseren om een oefenbeleidsplan en de voor de
brandweer geldende opkomsttijden (art. 14 Wvr)
transparant in het regionaal beleidsplan terug te laten
komen.

De VRHM kiest ervoor om de thema’s op hoofdlijnen te
benoemen in het concept-regionaal beleidsplan en de
concrete uitwerking hiervan in een seperaat traject door
het bestuur te laten vaststellen. Deze werkwijze is
afgestemd met en goedgekeurd door de Inspectie Justitie
& Veiligheid. Vergt geen aanpassing beleidsplan.

22

Veiligheidsregio
Zuid Holland Zuid

De VRZHZ heeft herkenbare doelstellingen voor
bedrijfsvoering, crisisbeheersing, bevolkingszorg en
GHOR. Vanuit hun perspectief willen ze het volgende met
ons delen:
a. Ze adviseren om het aantal gemeentelijke
crisisfunctionarissen (1500) terug te brengen vanwege de
OTO-uitdagingen. In de VRZHZ zijn 480 medewerkers
actief voor Bevolkingszorg.
b. Ze trekken graag met ons op in onze ontwikkeling van
het moderniseren van onze crisisorganisatie en het
versterken van het informatiemanagement.

De VRHM herkent de uitdaging om het aantal
gemeentelijke crisisfunctionarissen geoefend te houden
en heeft als doel in het beleidsplan opgenomen te werken
aan een meer slagvaardige gemeentelijke
crisisorganisatie. VRHM werkt in West4 verband samen
met VRZHZ en zal in dit verband de ontwikkelingen delen
met andere veiligheidsregio’s. VRHM is ook aangehaakt
bij West5 voor het onderwerp industriele veiligheid. We
sluiten graag aan bij het initiatief vanuit Haaglanden en
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c. Ze adviseren goed aangehaakt te blijven bij de
landelijke ontwikkelingen.
Verder wordt aandacht gevraagd voor het (on)gevraagd
adviseren op brandveiligheid en/of omgevingsrecht bij
initiatieven in het grensgebied van VRHM en VRZHZ die
grensoverschrijdende risico’s/effect hebben op de fysieke
leefomgeving. En wijzen daarbij op het initiatief vanuit
Haaglanden waarbij de niet-wettelijke taken limitief
benoemd zijn en gedeeld in het kader van het West5overleg.

passen paragraaf 3.2, pagina 10 uit het beleidsplan als
volgt aan:
Naast bovenstaande wettelijke taken voeren wij een
aantal niet-wettelijke taken uit. Wij adviseren gevraagd en
ongevraagd over de risico’s en effecten op de fysieke
leefomgeving in onze regio. En wij adviseren bij

regiogrens overschrijdende risico’s en effecten, in
samenwerking met onze buurregio’s. Hiermee bereiken
wij dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in
bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en
ruimtelijke ontwikkeling. Dit doen wij onder meer op het
gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het
(nieuwe) omgevingsrecht…. Ook hierin zijn we samen
sterk.
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