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Geachte heer Bos, 

  

 

 

 

In uw schrijven van 1 april geeft u de gemeente de mogelijkheid een zienswijze in te op het nieuwe 
beleidsplan van de veiligheidsregio. Daarnaast heeft u de gemeente ook de mogelijkheid geboden 
een zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en 
begroting 2020 middels uw brief van 2 april. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 juni 
deze stukken besproken en maakt graag van de gelegenheid gebruik om de onderstaande 
zienswijzen in te dienen. Vanwege de verwevenheid van deze onderwerpen zijn de zienswijzen in één 
brief samengevat.  
 
Beleidsplan 2020-2023 
Allereerst wil de gemeenteraad u complimenteren met toevoegen van de beleidsbeginselen aan het 
beleidsplan. Dit geeft een meer helder geformuleerd kader waarbinnen het werk van de VRU gestuurd 
wordt. Daarnaast wordt in het beleidsplan duidelijk opgeschreven welke ambities de VRU heeft ten 
aanzien van de ‘nieuwe’ onderwerpen die voortkomen uit het risicoprofiel, te weten de vergrijzing van 
de samenleving, de gevolgen van de energietransitie en klimaatverandering. 
 
De VRU geeft aan dat zij open wil zijn over in welke mate risico’s weg te nemen zijn uit onze 
samenleving. Wat de gemeenteraad betreft mag deze insteek worden uitgebreid naar het actief 
bewustmaken van onze inwoners dat een risicovrije samenleving niet gerealiseerd kan worden en dat 
altijd restrisico’s aanwezig zullen zijn. Het aanpassen van verwachtingen van inwoners in de 
preventieve fase is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbewustzijn. 
 
Ook geeft de VRU aan haar positie als informatieautoriteit verder te willen ontwikkelen. Deze 
ontwikkeling is positief, de gemeente verzoekt de VRU in dat kader te onderzoeken in hoeverre het 
toegankelijk hebben van informatie vanuit omgevingsdiensten  mogelijk is. Dergelijke informatie 
(vergunningen, bouwplannen, gebouwtekeningen) is vaak voor de hulpdiensten acuut nodig voor de 



incidentbestrijding maar moet vaak via de gemeente worden opgevraagd. Het komt de hulpverlening 
ten goede wanneer de hulpdiensten direct toegang hebben tot dergelijke informatie.  
 
Naast deze suggesties is de gemeenteraad van mening dat het beleidsplan in deze vorm een goede 
basis vormt voor het functioneren van de veiligheidsregio.  
 
Jaarstukken 2018 
De gemeenteraad wil u complimenteren met het feit dat de stukken digitaal te raadplegen zijn. Dit past 
in het streven van de VRU om zo transparant mogelijk te werken en gemeenteraden te faciliteren bij 
hun controlerende taak.  
 
Ook kan de gemeenteraad instemmen met het besteden van het positieve rekeningresultaat zoals 
voorgesteld. Op deze wijze wordt het aanvragen van aanvullende middelen voor 2019 voorkomen en 
wordt stabiliteit van de algemene bijdrage voor de komende jaren gestimuleerd.  
 
Begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 
De begrotingswijziging van 2019 is grotendeels technisch van aard. De financiële wijzigingen zijn het 
gevolg van loon- en prijsindexaties, waar de veiligheidsregio geen invloed op heeft. Met betrekking tot 
de begrotingswijziging van 2019 kan de gemeente instemmen. 
 
Voor de begroting 2020 spreekt de gemeenteraad haar waardering uit voor het feit dat deze 
beleidsarm is opgesteld, met daarbij het voornemen om geen aanvullende bijdrage te vragen voor 
nieuw beleid en organisatieontwikkelingen. De gemeenteraad kan zich vinden in het besluit om de 
inzet van AED-uitrukken te continueren tot 2021 zodat een beter beeld gevormd kan worden van de 
impact van dit type uitrukken op het (vaak vrijwillige) brandweerpersoneel. Ook is de gemeenteraad 
zich bewust van het feit dat het dossier rondom de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor 
de veiligheidsregio complex is. Aandacht wordt gevraagd voor een helder overzicht van de financiële 
effecten zodra deze bekend zijn.  Voor het overige kan de gemeenteraad instemmen met de begroting 
2020 zoals deze is aangeboden.  
 
Wij wensen u veel succes met het verdere proces rondom de vaststelling van alle bovengenoemde 
stukken.  
 
Hoogachtend, 
 

 

De griffier 
 
 
 
 drs. M.J.W. Tobeas 
  
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 
 

 
 


