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Eriijne van den Bergh

Geachte leden van de gemeenteraad,
De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) schrijft voor dat het bestuur van de Veiligheidsregio
tenminste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (Wvr artikel 14, lid 1). Het
huidige Beleidsplan 2013-2017 loopt dit jaar af. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
(VRR) werkt daarom aan een nieuw beleidsplan 2018-2022. Dit beleidsplan beschrijft op
hoofdlijnen het beleid voor de komende vier jaar.
Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur vastgesteld Regionaal
Risicoprofiel (RRP) (Wvr artikel 15, lid 1). Het nieuwe RRP van de VRR is op 25 juli 2016
ter consultatie aan u aangeboden en zal op 3 juli a.s. door het Algemeen Bestuur worden
vastgesteld.
De VRR hecht er belang aan om de gemeenten en ketenpartners al in een vroeg stadium
te betrekken bij de bepaling van het beleid voor de komende vier jaar. Op dit moment
vinden daarom gesprekken plaats met diverse partners en de gemeenten over de invulling
van het beleidsplan 2018-2022. Tijdens een bijeenkomst voor de ambtenaren
rampenbestrijding is per gemeente waardevolle input opgehaald die verwerkt wordt in het
plan. Het concept beleidsplan wordt op 29 mei a.s. behandeld door het Dagelijks Bestuur
en op 3 juli a.s. wordt het concept door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
Voor het beleidsplan 2018-2022 definitief wordt vastgesteld in december 2017 wordt het
plan uiterlijk op 10 juli a.s. ter consultatie aan de gemeenteraden in de regio voorgelegd.
Aangezien deze datum aan het begin van het zomerreces valt is de reactietermijn voor het
indienen van uw zienswijze verlengd tot 30 oktober a.s.
Indien gewenst kan bij de behandeling van het beleidsplan in uw raad een toelichting
gegeven worden en/of vragen beantwoorden worden. Indien u dit vast wilt inplannen kunt u
dit kenbaar maken aan mw. van den Bergh (projectleider Beleidsplan, 06-nummer: 06 - 53
37 18 59 oferliine.vandenberqh@vr-rr.nl). Indien u voorafgaand aan de consultatie vragen
of aandachtspunten heeft kunt u ook bij mw. van den Bergh terecht.
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