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Onderwerp
Beleidplan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2013 - 2017
Geadviseerde beslissing:
1. De voorgestelde zienswijze inzake het (concept) Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond 2013 -2017 vast te stellen;
2. De zienswijze vooruitlopend op het raadsbesluit te versturen naar het bestuur van de
Veiligheidsregio
Samenvatting:
De VRR consulteert de deelnemende gemeenten over het (concept) beleidsplan. Het biedt
gemeenten mogelijkheid om gevoelens over dit beleid van de VRR kenbaar te maken.
De veranderingen waarop het beleidsplan anticipeert wordt door ons college gedeeld. De
veranderende omstandigheden vragen om een gerichter gebruik van de in te zetten middelen. Wij
herkennen ons in hoge mate in het beeld dat er meer aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid
en de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. De strekking van het beleidsplan wordt daarom
onderschreven.
Er ontbreekt een belangrijk onderdeel aan het plan. In het concept beleidsplan aangegeven dat onder
meer het regionaal risicoprofiel als basis dient. In het regionaal risicoprofiel is geconstateerd voor
enkele scenario's de capaciteit van onder andere brandweer en ambulancedienst (mogelijk)
ontoereikend zijn. In het beleidsplan is hierover geen informatie opgenomen, terwijl dit
integraal een onderdeel van het beleidsplan van de VRR zou moeten zijn.
Ook betreurt ons college dat de rol van de gemeenten slechts beperkt aan bod in het beleidsplan
komt.
Tot slot ziet ons college graag dat er meer aandacht aan de financiële gevolgen van de nieuwe visie
en werkwijze van de VRR wordt besteed. Een efficiëntere organisatie die meer nadruk legt op de rol
en verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven zou zelf met minder financiële middelen dezelfde
resultaten moeten kunnen behalen.
Proces:
Bespreken in Carrousel 5 november 2012 (voorbereidend/ besluitvormend);
Besluitvorming 26 november 2012
Doel:
Het waarborgen van de doelstellingen van de Veiligheidsregio voor de burgers in Albrandswaard.
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Betrokken belangen:
De (financiële) belangen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en de gemeente
Albrandswaard.
Belangenafweging:
Het (concept) beleidsplan van de VRR 2013-2017 wordt door - een meerderheid - van de
deelnemende gemeenten vastgesteld. Het beleidsplan dient door de gemeente Albrandswaard te
worden gedragen. In de zienswijze kan de gemeenteraad haar gevoelen over het beleidsplan
uitspreken. De burgemeester neemt deze als uitgangspunt en betrekt deze bij zijn beraadslagingen in
het bestuur van de Veiligheidsregio.
Scenario's:
1. Instemmen met het (concept) beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2013-2017;
2. Een zienswijze vaststellen en deze versturen naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Kosten:
Uitgangspunt voor het beleidsplan is de (meer jaren)begroting van de VRR. Het uitvoeren van dit
beleidsplan heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond.
Evaluatie en controle:
Jaarlijks wordt in carrouselverband gesproken over de voortgangsrapportage over het beleidsplan
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
Bijlagen:

116981:

120455:

Concept Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013-2017
Zienswijze op Beleidsplan VRR 2013-2017

Poortugaal, 23 oktober 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De loco-burgemeester,

Hans Cats

Drs. Bert G. Euser, mba
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