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Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Vaststellen bijgevoegde zienswijze ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 -2022.
2. Inleiding
Bij brief van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 6 december
2018 wordt de raad van de gemeente Gooise Meren gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken
ten aanzien van de bijgevoegd ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022.
3.

Beoogd effect
Uw besluit over de reactie op het ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022 geeft het standpunt van
de gemeente Gooise Meren weer als verplichte deelnemer aan de veiligheidsregio.

4. Argumenten en onderbouwing
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.
De wet verplicht de veiligheidsregio om een beleidsplan op te stellen. Maar waar de wetgever
vraagt om een maximale frequentie van vier jaar, kiest de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
voor een jaarlijkse ambtelijke bijstelling. Het beleidsplan is immers vooral een sturingsinstrument.
En met een jaarlijkse bijstelling zijn zij in staat om een passende doorwerking van het beleidsplan in
de begroting te realiseren.
De veiligheidsregio ziet 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.
5. Houd rekening met en onderbouwing
In de raadsinformatiebrief van 6 december 2018 is de raad reeds geïnformeerd over het
ontwerpbeleidsplan en wordt aangegeven dat de belangrijkste ontwikkeling in 2019 en volgende
jaren is de verdergaande samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland. Waarbij men zich richt
op het behoud van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en het verminderen van de
verwachte kostenstijging (minder meerkosten). Om op de langere termijn te willen komen tot een
bestuurlijke fusie met Flevoland. Het onderliggend beleidsplan is alleen nog door en voor de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek opgesteld en is (nog) niet de samenwerking is gezocht. De
veiligheidsregio geeft in het ontwerpbeleidsplan en het begeleidend schrijven aan dat er een
jaarlijkse bijstelling zal zijn. Het is wenselijk dit meer in gezamenlijkheid met de veiligheidsregio
Flevoland te gaan doen.
6. Financiële onderbouwing
Het financiële beleid van de veiligheidsregio is gericht op een meerjarige goede en inzichtelijke
balans tussen ambities en kosten, waarbij zij er voor proberen te zorgen dat de meerjarenbegroting
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voor de deelnemende gemeenten zo weinig onverwachte schommelingen te zien geeft. Een
relatief stabiel financieel beleid geeft een zekere rust in onze organisatie én in onze verhouding
met de gemeenten.
De veiligheidsregio hanteert in haar financiële beleid de volgende uitgangspunten.
- Zij hebben een meerjarig beleidsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma dat rechtstreeks
verbonden is met de kadernota en de (meerjaren)programmabegroting.
- De planning- en control cyclus is afgestemd op die van de gemeenten.
- De projecten sturen zij programmatisch.
- De risico’s kwantificeren zij zoveel mogelijk en zij dekken ze – voor zover ze niet zijn verwerkt
in de meerjarenbegroting - af door middel van een toereikend weerstandsvermogen, indien
nodig via bijstorting door de gemeenten.
- Zij hebben een transparant beleid voor reserves en voorzieningen en werken met een treasurystatuut.
- De begroting en de bijdragen van de gemeenten indexeren zij jaarlijks op basis van de
werkelijke indexen voor loon- en prijsstijgingen die het CBS hanteert.
7. Communicatie en participatie
Uw besluit over het ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022 wordt middels bijgevoegde concept
antwoordbrief toegezonden aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.
8. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft in zijn vergadering van 5 december het
ontwerpbeleidsplan 2019-2022 vastgesteld. De gemeenteraden hebben tot uiterlijk 6 maart 2019
de mogelijkheid om haar zienswijze kenbaar te maken. Het definitieve beleidsplan zal in de
vergadering van het algemeen bestuur VRGV van 27 maart 2019 worden vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. aanbiedingsbrief ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022
2. ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022
3. concept antw brief zienswijze ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022
4. raadsinformatiebrief 6 december 2019
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Zienswijze ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 - 2022’ met zaaknummer 1163530 van
het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel artikel 14, lid 2a van de Wet veiligheidsregio’s,

Besluit
1. Vaststellen bijgevoegde zienswijze ontwerpbeleidsplan VRGV 2019 -2022.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

