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Geacht Bestuur, 
 
Per brief heeft u eind oktober 2019 het concept Regionaal Beleidsplan 2020 – 2023 
van de Veiligheidsregio Hollands Midden aangeboden. Het (concept-)Beleidsplan 
met de titel: ‘Veiligheid in Samenhang’ is besproken in het Politiek Forum van 20 
januari en aan de orde geweest in de raadsvergadering van 27 januari 2020. 
 
In het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 wordt de koers bepaald voor de komende 
jaren, die niet alleen betrekking heeft op de beleidsagenda van de Veiligheidsregio, 
maar ook op die van de deelnemende gemeenten en overige partners. Zo wordt 
gesteld. 
 
Wij kunnen ons vinden de geformuleerde beleidsdoelen en zijn verheugd over de  
aandacht die in het Regionaal Beleidsplan wordt besteed aan informatieverstrekking 
en transparante verantwoording. Het belang dat wij als gemeenten hechten aan 
verantwoording van (de samenhang tussen) de operationele prestaties, de 
beleidsontwikkelingen en de financiële bestedingen lezen wij duidelijk terug in het 
plan. 
 
In grote lijnen zijn we positief over het Regionaal Beleidsplan 2020-2023. Wel willen 
we – een steeds terugkerend onderwerp – opnieuw aandacht vragen voor de 
vrijwilligers. In het plan wordt het nodige gezegd over het belang van de vrijwilligers. 
Zo wordt aangegeven dat meer vrijwilligers goed is voor snelle hulpverlening en de 
benaderbaarheid en nabijheid van ‘de overheidshulpdienst Brandweer’. Er wordt 
belang gehecht aan het ‘in de (lokale) gemeenschap staan’. 
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Als gemeenteraad van Leiderdorp onderschrijven wij ‘de behoefte aan een 
herwaardering van de rol van de brandweer in de (lokale) gemeenschap’, zoals te 
lezen in het Beleidsplan (p. 54). Deze waardering mag wat ons betreft echter 
nadrukkelijker over het voetlicht worden gebracht, juist ook vanuit de VRHM. 
 
Concluderend kunnen wij instemmen met het geformuleerde Regionale Beleidsplan 
2020-2023, met daarbij de opmerking dat wij graag nog eens uiteengezet krijgen 
welke ambities de VRHM heeft, daar waar het gaat om het behoud van de 
vrijwilligers. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de raad, 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen           L.M. Driessen-Jansen 
Griffier                             Burgemeester 
 
 
 


