
   

 

 

Postadres 

Postbus 1123 

2302 BC Leiden 

de Burgemeesters van Alphen aan den Rijn, 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, 

Zoeterwoude en  

ZuidplanZuidplas Zuidplas 

Datum:  21 oktober 2019 Telefoon:  06 19 57 21 76 Bijlage:  2 

Ons kenmerk:   Fax:   

Uw kenmerk:   E-mail:  brigit.achten@vrhm.nl 

Uw brief van:   Onderwerp:  Aanbieding concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 

Contactpersoon:  Brigit Achten   Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

 

 

Geachte Burgemeester, 

 

Hierbij bieden wij u het concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in 

samenhang’ aan waarmee het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 19 september 2019 en 

het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 26 september 2019 hebben ingestemd. 

 

Beoogde datum vaststelling 

Definitieve vaststelling van het beleidsplan door het Algemeen Bestuur is voorzien op 20 februari 

2020. Wij willen u vragen om, voorafgaand aan de vaststelling, het beleidsplan te bespreken met 

uw gemeenteraad conform artikel 14, lid 2a Wet veiligheidsregio’s.  

 

Ondersteuning VRHM 

Ter ondersteuning van de bespreking in de gemeenteraden organiseert de veiligheidsregio twee 

informatiebijeenkomsten voor raads(commissie)leden op 11 november (kazerne Leiden Zuid) en 

18 november (kazerne Gouda) 2019. De raadsleden ontvangen hiervoor een uitnodiging via de 

griffie.  

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur op de desbetreffende brandweerkazernes. Een 

vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur, de Veiligheidsdirectie en de concerncontroller zijn 

tijdens de bijeenkomsten aanwezig. 
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We wensen u een vruchtbare bespreking met uw gemeenteraad en zien uit naar hun reactie. 

Wij ontvangen de uitkomsten van de bespreking van het regionaal beleidsplan met uw 

gemeenteraad graag vóór 15 januari 2020.   

 

Hoogachtend, 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, 

 

 

 

 

 

Drs. H.J.J. Lenferink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Tekst voor raadsvoorstel 

2. Concept - Regionaal Beleidsplan VRHM 2020 – 2023 ‘Veiligheid in samenhang’ 
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Bijlage: tekst voor raadsvoorstel 
 
Regionaal Beleidsplan VRHM 2020 – 2023 ‘Veiligheid in samenhang’.  

 
Publiekssamenvatting 
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020- 

2023 ‘Veiligheid in samenhang’ opgesteld. In het nieuwe beleidsplan zijn alle taken van de 

veiligheidsregio opgenomen. Hierbij is niet alleen aandacht voor de nieuwe beleidsdoelen, maar 

ook voor het werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd. Het vormt daarmee de beleidsagenda voor 

de veiligheidsregio en haar partners. De titel van het beleidsplan is dan ook: ‘Veiligheid in 

samenhang’. 

 

Definitieve vaststelling van het beleidsplan door het algemeen bestuur van de VRHM is voorzien 

op 20 februari 2020. Conform de Wet veiligheidsregio’s vindt eerst bespreking van het concept-

beleidsplan met de gemeenteraden plaats, voordat het vastgesteld wordt door het bestuur van de 

veiligheidsregio (artikel 14, lid 2a Wet veiligheidsregio’s). Ter ondersteuning hiervan organiseert 

de veiligheidsregio ook twee informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden op 11 november 

(kazerne Leiden Zuid) en 18 november (kazerne Gouda) 2019. 

 

Advies/ voorstel aan de raad: 

- Instemmen met het concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in 

samenhang’.  

 

Inleiding 

Eenmaal in de vier jaar wordt het regionaal beleidsplan opgesteld (artikel 14 Wet 

veiligheidsregio). Het nieuwe beleidsplan is anders van opzet dan de vorige twee edities, die 

specifiek gericht waren op respectievelijke (multidisciplinaire) crisisbeheersing en risico- en 

crisisbeheersing. Het nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: meldkamer, 

risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en brandweerzorg. Deze nieuwe opzet werkt 

ook door in de nieuwe planning en control-cyclus. Er komen dus geen afzonderlijke jaarplannen, 

bestuursrapportages, etc. meer per taak c.q. organisatieonderdeel. Hiermee krijgt de 

veiligheidsregio ‘meer blos op de wangen’. 

 

In het nieuwe beleidsplan zijn het Regionaal Risicoprofiel en de kaders uit de Kadernotitie 

Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 en de input hierop naar aanleiding van de bespreking 

hiervan in de gemeenteraden verwerkt. Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking 

met medewerkers van de veiligheidsregio en haar afzonderlijke organisatieonderdelen. Voor 

partners en gemeenten zijn onder meer twee themabijeenkomsten georganiseerd om input te 

verkrijgen voor het beleidsplan. 

 

Het 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 gezamenlijke jaarplannen, die aan het 

bestuur worden voorgelegd. Hiermee wordt de planning en control-cyclus en het resultaatgericht 

werken versterkt. 
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Het beleidsplan is een zelfstandig leesbaar document en geeft inzicht in de taken van de 

veiligheidsregio. Hierbij is niet alleen aandacht voor de nieuwe beleidsdoelen, maar ook voor het 

werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd. 

Voor de periode 2020 – 2023 zijn de doelen van de Veiligheidsregio Hollands Midden: 

 

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. 

 

 

 

Twee informatiebijeenkomsten 

Ter ondersteuning van de bespreking van het concept-beleidsplan in de gemeenteraden 

organiseert de veiligheidsregio twee informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden op 11 

november (kazerne Leiden Zuid) en 18 november (kazerne Gouda) a.s. De gemeenteraadsleden 

ontvangen hiervoor een separate uitnodiging via de griffiers.  

 

Kader 
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Het opstellen van het regionaal beleidsplan is een verplichting op basis van artikel 14 Wet 

veiligheidsregio’s. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de 

veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (artikel 15 Wet veiligheidsregio’s ). Op [……… nader in te 

vullen door MOV’er] heeft VRHM de gemeenteraad van […………. naam gemeente nader in te 

vullen door MOV’er] gevraagd haar wensen kenbaar te maken voor het beleidsplan van de 

Veiligheidsregio, op basis van het regionaal risicoprofiel 

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. In de 

opmaak van de programmabegroting vindt aansluiting met het beleidsplan plaats.  

 

Het beleidsplan wordt ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio’s, de 

waterschappen en de politie-eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet veiligheidsregio’s). 

 

 

 


