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Beleidsvisie 2020 - 2023 Veiligheidsregio Drenthe

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor de Beleidsvisie 2020 – 2023 Veiligheidsregio Drenthe vast
te stellen.
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
De Wet Veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de Veiligheidsregio éénmaal in
de vier jaar een beleidsplan vaststelt (artikel 14 Wvr). Het beleidsplan vormt het
beleidskader voor de Veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende vier jaar.
In de nu voorliggende ontwerpbeleidsvisie wordt beschreven waar de komende
beleidsperiode op wordt ingezet.
Dit betekent het volgende:
1.
een ingangsloket en opschaling op maat bij calamiteiten en crisis;
2.
voorbereiden op ongekende crisis;
3.
een toekomstbestendig systeem voor brandweerzorg in de toekomst;
4.
organisatieontwikkeling; de VRD als flexibele en wendbare organisatie;
5.
de VRD als efficiënte en kostenbewuste organisatie.
Op 18 december 2019 heeft het algemeen bestuur de Beleidsvisie 2020 - 2023
Veiligheidsregio Drenthe vrijgegeven om voor te leggen binnen de twaalf Drentse
gemeenten en ketenpartners.
Met dit voorstel wordt beoogd de Beleidsvisie vast te stellen.

Argumenten
1.1.

De beleidsvisie is tot stand gekomen op basis van gesprekken in het bestuur
tijdens de themasessie en de 2-daagse op Schiermonnikoog.

1.2.

De beleidsvisie is tot stand gekomen mede naar aanleiding van gesprekken met
de partners van Veiligheidsregio Drenthe en is daarmee de gezamenlijke
agenda voor de komende beleidsperiode.
Met de partners t.w. waterschap, politie, OM, GGD, defensie, de coördinerend
gemeentesecretaris en met de provincie is gesproken over diens verwachtingen van de
beleidsvisie. Deze zijn vertaald in het voorliggende document.
1.3
De beleidsvisie sluit aan bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen
De beleidsvisie geeft een realistische weergave van het ‘hier en nu’ maar geeft ook blijk
van oog voor de ‘planbare’ en ‘aanstormende toekomst’ en wat dat betekent voor
Veiligheidsregio Drenthe, de partners, gemeenten en inwoners van Drenthe.
1.4

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de beleidsvisie.

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s is het beleidsplan overlegd worden met de
gemeenteraden en afgestemd met de beleidsplannen van de aangrenzende
veiligheidsregio’s, van de betrokken waterschappen en de politie.
Het algemene beeld is dat de gemeenteraden instemmen met de Beleidsvisie 2020 –
2023 (zie bijgevoegd overzicht in bijlage 5.2). Dit omdat er een aantal zienswijzen is die
dat bevestigen en een aantal gemeenteraden geen reden ziet tot het indienen van een
zienswijze. Nog niet van alle gemeenten en ketenpartners is een reactie ontvangen. Dit
kan betekenen dat het voorstel nog aangepast moet worden.
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Communicatie
De beleidsvisie wordt na vaststelling via de website van de VRD openbaar gemaakt. Ook
vormt het de basis voor de communicatie richting de samenleving over wat de VRD is en
wat ze doet.

Uitvoering
De beleidsvisie wordt aangeboden aan het ministerie Justitie en Veiligheid en
gepubliceerd op de www.vrd.nl

