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Ontwerpbeleidsplan 2019-2022
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Geacht college en gemeenteraad,
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft in zijn vergadering van 5 december het
ontwerpbeleidsplan 2019-2022 vastgesteld. Het schetst het voorgenomen beleid van de veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek voor de komende vier jaar. Graag bieden wij u dit plan aan.
Doel beleidsplan
De wet verplicht ons om een beleidsplan op te stellen. Maar waar de wetgever vraagt om een maximale
frequentie van vier jaar, kiezen wij voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Het beleidsplan is immers
vooral een sturingsinstrument. En met een jaarlijkse bijstelling zijn wij in staat om een passende
doorwerking van het beleidsplan in de begroting te realiseren. Om deze reden worden
ontwerpbeleidsplan en kadernota gelijktijdig aan de colleges aangeboden.
Wij zien het beleidsplan ook als een belangrijk middel voor maatschappelijke verantwoording naar onze
stakeholders. Op de eerste plaats voor de raden van de deelnemende gemeenten. Maar ook voor
provincie, Rijk, aangrenzende veiligheidsregio’s en (crisis)partners.
Inhoud beleidsplan
De volgende vijf opgaven staat centraal in het ontwerpbeleidsplan: aansluiten op maatschappelijke
veranderingen, verbinden met externe partijen, samenwerken met Flevoland en Utrecht, integraal
adviseren op risicobeheersing en integrale sturing en uitvoering.
De belangrijkste prioriteit voor de komende jaren is de verdergaande samenwerking met Veiligheidsregio
Flevoland. Hierbij richten wij ons op het behoud van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en
het verminderen van de verwachte kostenstijging (minder meerkosten). Op langere termijn willen we
komen tot een bestuurlijke fusie met Flevoland.

De belangrijkste projecten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en kennen een bescheiden
ambitie.
Overleg met de gemeenteraad
Ten minste eenmaal in de vier jaar voert de burgemeester overleg met zijn gemeenteraad over het
ontwerpbeleidsplan (overeenkomstig artikel 14, lid 2a, Wet veiligheidsregio’s). Zo ook over het
bijgevoegde ontwerpbeleidsplan, dat de burgemeester in de komende maanden met uw raad zal
bespreken. Dat zal plaatsvinden in de hiervoor bestemde raadscommissie. Wij vragen u om de
uitkomsten van dit overleg uiterlijk 6 maart 2019 met ons te delen (info@vrgooienvechtstreek.nl).
Uw reacties worden betrokken bij het definitieve beleidsplan, dat wij op 27 maart 2019 zullen vaststellen.
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