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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp,  

     

Onderwerp: Concept Regionaal Beleidsplan 

Veiligheid in Samenhang 

 Aan de raad.  

 

    

*Z02685761E5* 
Beslispunten 

1) In te stemmen met het Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023: Veiligheid in 
Samenhang; 
2) De zienswijze aangaande het  Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 'Veiligheid in 
Samenhang' vast te stellen en het bestuur van de VRHM hier per brief van op de hoogte te 
stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

Door de Veiligheidsregio Hollands Midden is  een (concept-)Regionaal Beleidsplan VRHM 2020- 
2023 opgesteld: ‘Veiligheid in samenhang’. In dit  nieuwe beleidsplan zijn alle taken van de 
veiligheidsregio geformuleerd, waarbij aandacht is voor de taakuitvoering voor een veilige 
samenleving. Deze wordt per taak beschreven. De huidige en komende inspanningen worden langs 
drie lijnen besproken: wat wordt gecontinueerd?; wat wordt verbeterd?; en Wat wordt er de 
komende tijd opgepakt? Definitieve vaststelling van het beleidsplan is voorzien op 20 februari 2020 
in het AB van de Veiligheidsregio. 
 
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorliggend concept beleidsplan van de 
VRHM. Daarnaast is er een brief geformuleerd met een conceptzienswijze op het Regionaal 
Beleidsplan. Het biedt een basis waarmee uw  gemeenteraad een definitieve zienswijze kan 
formuleren, waarvan vervolgens het bestuur van de Veiligheidsregio in kennis kan worden gesteld. 
 
 

2 Inleiding 

Voor de komende jaren, 2020-2023 is de scope verbreed. Het beleidsplan van de VRHM regardeert 
niet alleen de beleidsagenda van de Veiligheidsregio, maar ook die van de gemeenten en overige 
partners. Er is een indeling gemaakt in doelen voor de 5 afzonderlijke taken van de 
Veiligheidsregio: 
- Meldkamer 
- Risico- en crisisbeheersing 
- GHOR 
- Bevolkingszorg 
- Brandweer 
(- als 6e Bedrijfsvoering) 
Naast geformuleerde 13  doelen zijn er ook nog (7) gezamenlijke doelen voor de Veiligheidsregio. 
De opzet is dus heel anders dan in de 2 voorgaande beleidsplannen.  
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Het beleidsplan is een zelfstandig leesbaar document en geeft inzicht in de taken van de 
veiligheidsregio, waarbij naast aandacht voor de nieuwe beleidsdoelen,  ook aandacht is voor het 
werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd: 
 
Gezamenlijke doelen voor de veiligheidsregio 
- Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen 
voor de hele veiligheidsketen. 
- Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen. 
- Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht. 
- Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie. 
- Wij vergroten het inzicht in ons presteren. 
- Wij kennen onze partners (partnerprofiel). 
- Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid. 
 
Doelen voor de meldkamer 
- Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS. 
- Wij zijn een meldkamer van en voor de veiligheidsregio/brandweer. 
 
Doelen voor risico- en crisisbeheersing 
- Wij versterken het risicomanagement. 
- Wij moderniseren onze crisisorganisatie. 
 
Doelen voor GHOR 
- Wij vernieuwen de informatiedeling tussen de zorgketen en de crisisorganisatie. 
 
Doelen voor bevolkingszorg 
- Wij werken aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. 
- Wij zijn het (kennis)knooppunt tussen gemeenten en veiligheidsregio. 
 
Doelen voor brandweerzorg 
- Wij werken met paraatheid op maat. 
- Wij vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen. 
- Wij staan in de (lokale) gemeenschap. 
 
Doelen voor bedrijfsvoering 
- Wij werken aan duurzaamheid van materieel, materiaal en mensen. 
- Wij werken aan een presterende organisatie. 
- Wij werken aan een wendbare organisatie. 
 
De vier thema’s die ook genoemd worden, omdat deze van grote invloed zijn op de risico’s in onze 
regio, zijn: klimaatadaptatie; energietransitie; cybersecurity en continuïteit. 
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3 Beoogd effect 

Wensen en bedenkingen ten aanzien van het concept regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden kunnen worden meegegeven aan het bestuur van de VRHM, alvorens het plan 
wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur. 
 
 

4 Argumenten 

Naar aanleiding van de programmabegroting van de VRHM waren er stevige kritiekpunten vanuit de 
gemeenteraad aan het adres van de Veiligheidsregio. Dit heeft geleid tot een gesprek tussen 
vertegenwoordiging vanuit de Leiderdorpse gemeenteraad en de directie van de Veiligheidsregio. 
De kritische kanttekeningen zijn hierbij besproken. Uit voorliggend concept beleidsplan is op te 
maken dat de VRHM meer aandacht zal besteden aan het inzichtelijk maken van de prestaties. Een 
ander punt is dat expliciet wordt aangegeven dat bij onontkoombare (autonome of exogene) 
ontwikkelingen die nieuw beleid vergen (inclusief prijskaartje) de VRHM de gemeenten hierover 
tijdig zullen informeren. 

 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het voorliggende regionale beleidsplan is een helder en overzichtelijk plan, waarbij aandacht 
besteed is aan aspecten waarop eerder vanuit Leiderdorp kritiek is geformuleerd (transparantie 
over prestaties en financiën).  
 
Een ander aandachtspunt is de positie van de vrijwilligers. Het onderwerp komt aan bod en het 
belang wordt onderstreept. Wellicht kan in het plan meer concreet worden gemaakt hoe de 
belangen van de vrijwilligers worden behartigd. 
 

6 Communicatie 

De definitieve zienswijze van de raad zal per brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio kenbaar 
worden gemaakt.   
 

7 Financiën 

Vaststelling van het regionaal beleidsplan VRHM heeft geen directe financiële consequenties, 
omdat het uitgangspunt van de VRHM is dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande 
programmabegroting van de veiligheidsregio en GHOR. Bij nieuwe beleidsontwikkelingen geldt het 
principe van ‘nieuw voor oud’. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome 
of exogene ontwikkelingen, informeert de VRHM de gemeenten hierover tijdig en treedt over de 
consequenties hiervan vooraf in overleg met de gemeenten 
 
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1) Aanbiedingsbrief Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in Samenhang 
2) Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in Samenhang 
3) conceptbrief zienswijze Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 Veiligheid in Samenhang 


