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Wij stellen voor: 

1. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te laten 

weten dat de raad instemt met het concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 

'Veiligheid in samenhang'. 

 

Inleiding 

Sinds 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Doel van de wet is het 

realiseren van een efficiënt en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing onder regie van de 25 veiligheidsregio's. In deze 

wet staan drie planvormen centraal die nauw met elkaar verbonden zijn: het regionaal 

risicoprofiel, regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan. De Wvr schrijft voor dat het 

Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio één keer per vier jaar een beleidsplan opstelt 

voor vier jaar. Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen door de 

veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. 

 

Het nieuwe regionaal 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 door geen 

afzonderlijke jaarplannen of bestuursrapportages meer op te stellen per taak c.q. 

organisatieonderdeel. 

 

In het nieuwe regionaal beleidsplan zijn het regionaal risicoprofiel en de kaders uit de 

kadernotitie regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 alsmede de input hierop naar 

aanleiding van de bespreking hiervan in de gemeenteraden verwerkt. Het regionaal 

beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers van de 

veiligheidsregio en haar afzonderlijke organisatieonderdelen. Om input te verkrijgen zijn 

onder andere twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor samenwerkingspartners 

en gemeenten. 

 

 



 

 

Het regionaal beleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio als 

geheel en van de afzonderlijke taken. Het regionaal beleidsplan beschrijft de gezamenlijke 

en de afzonderlijke doelen per taak. De concrete uitwerking per doel vindt plaats via de 

gezamenlijke jaarplannen die aan het bestuur worden overgelegd. Hiermee wordt de 

planning en control-cyclus en het resultaatgericht werken versterkt. 

 

Bestaand kader en context 

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 definitieve 

vaststelling van het beleidsplan door het Algemeen Bestuur van de VRHM staat gepland 

op 20 februari 2020. Op grond van artikel 14, lid 2a van de Wet veiligheidsregio's 

bespreekt de gemeenteraad, voorafgaand aan de vaststelling van het regionaal 

beleidsplan VRHM 2020-2023, het concept hiervan. Dit voorstel voorziet hierin. 

 

Beoogd effect 

De veiligheidsregio staat voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en 

instellingen. Met het nieuwe regionaal beleidsplan spelen we gezamenlijk in op nieuwe 

ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving. Het regionaal beleidsplan 

vormt de beleidsagenda voor de veiligheidsregio en van haar partners en gemeenten. In 

samenwerking met elkaar realiseren we de geformuleerde doelen zodat we samen blijven 

werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio. 

 

Argumenten 

1.1. De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het Algemeen Bestuur van de 

veiligheidsregio het regionaal beleidsplan vaststelt na de bespreking hiervan in de 

deelnemende gemeenten. 

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

de 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). 

De gemeenteraad van Hillegom heeft op 22 mei 2019 kennis genomen van het regionaal 

risicoprofiel en haar wensen kenbaar gemaakt voor het beleidsplan van de 

Veiligheidsregio, op basis van het regionaal risicoprofiel. 

 

1.2. Eenmaal in de vier jaar wordt het Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 

vastgesteld. 

Het huidige regionaal beleidsplan heeft een looptijd van 2016-2019 en moet worden 

geactualiseerd. Hierin voorziet het nieuwe concept regionaal beleidsplan. Het regionaal 

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 stelt de 

veiligheidsregio de volgende doelen (samenvattend):   

 

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. 

 

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het 

jaarplan. In het jaarplan staat omschreven welke activiteiten worden uitgevoerd en wat er 

nodig is om deze doelen te realiseren. Hierover blijft de veiligheidsregio in gesprek 

met gemeenten, burgers, bedrijven, instellingen en overige partners. 

 
Kanttekeningen 

1. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan is door het Algemeen 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  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. 

2. De vaststelling van het nieuwe beleidsplan vindt plaats door het Algemeen Bestuur. In 

de Wet veiligheidsregio's staat dat, voorafgaand aan deze vaststelling, de 

burgemeester overlegt met de gemeenteraad over het nieuwe beleidsplan. Het is 

belangrijk dat de gemeenteraad wordt meegenomen in het concept. De 

Veiligheidsregio Hollands Midden geeft aan om als bewoording 'in te stemmen' te 

gebruiken en dit is overgenomen in het besluitpunt. 

 

Financiële consequenties 

Op voorhand worden er geen financiële implicaties verwacht.  

De uitvoering van het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 wordt binnen de bestaande 
(meerjaren)begroting gerealiseerd.   

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Ter ondersteuning van de bespreking van het concept regionaal beleidsplan VRHM 2020-

2023 in de gemeenteraden, heeft de veiligheidsregio twee 

informatiebijeenkomsten  georganiseerd die op 11 en 18 november 2019 plaatsvonden. 

Een aparte uitnodiging hiervan is via de griffie aan de raadsleden verstrekt. 

 



 

 

Na het besluit van de gemeenteraad, wordt de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover 

geïnformeerd. Op 20 februari 2020 wordt het concept regionaal beleidsplan VRHM 2020-

2023 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 

Hollands Midden. 

 

Duurzaamheid 

De Veiligheidsregio Hollands Midden werkt aan duurzaamheid. Dit doen zij o.a. door bij 

vervanging of renovatie van gebouwen, voertuigen en materialen over te stappen op 

duurzame varianten. Tegelijkertijd inventariseert de VRHM in de tussenliggende periode 

welke andere mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren aan een duurzame 

samenleving. Daarnaast investeert de VRHM in de duurzaamheid van haar medewerkers 

zodat zij nu en in de toekomst gezond, veilig, gemotiveerd, competent en productief hun 

werk kunnen doen (hoofdstuk 12, pagina 55 van het concept Regionaal Beleidsplan 2020-

2023). 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeenteraden van Lisse en Teylingen worden eveneens voorgesteld om in te 

stemmen met het concept regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023.  

 

Urgentie 

De verwachte definitieve vaststelling van het concept regionaal beleidsplan VRHM 2020-

2023 is op 20 februari 2020. Gelet op deze planning is de bespreking en consultatie van 

de gemeenteraden in januari 2020 wenselijk. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

-Concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 

 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegevoorstel van 10 december 2019 met als onderwerp Regionaal 

Beleidsplan VRHM 2020-2023, 

 

gelet op artikel 14, lid 2a van de Wet veiligheidsregio’s, 

 

 

besluit: 

 

1. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te laten weten dat de 

raad instemt met het concept Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 'Veiligheid in 

samenhang'. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 januari 2020. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


