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Aan de leden van de Gemeenteraad van de 
gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond

In afschrift aan:
Burgemeester en wethouders 
Griffiers
Ambtenaar rampenbestrijding

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) 
besloten om het concept beleidsplan VRR 2018-2022 aan u voor te leggen om uw zienswijzen 
kenbaar te maken zodat deze kunnen worden meegenomen in de definitieve versie. Graag 
verzoek ik u uw zienswijze omtrent het voorgestelde beleid van de VRR kenbaar te maken.

Het beleidsplan is een document waarmee de VRR laat zien waar ze voor staat en waar de 
VRR over een aantal jaren wil staan. Het beleidsplan neemt medewerkers van de VRR, 
partners van de VRR en alle andere geïnteresseerden mee in een heldere visie op de 
toekomst. Het huidige beleidsplan van de VRR loopt af in 2017. Het beleidsplan is voor een 
veiligheidsregio ook een wettelijke verplichting en dient als grondslag voor de uitvoering van de 
adviestaak over risico’s van branden, rampen en crises.

Meerdere taakvelden binnen de VRR beschikken over een actueel meerjarenbeleidsplan, zoals 
bijvoorbeeld het Plan Brandweerzorg. Ook landelijk wordt door diverse vakorganisaties een 
toekomstbeeld geschetst. Het beleidsplan 2018-2022 heeft niet tot doel om vast te leggen wat 
reeds vastgelegd is. Het beleidsplan borgt de samenhang van de ontwikkelingen van de 
verschillende taakvelden. Tevens is het beleidsplan een VRR-visie, die meer is dan een 
optelsom van de diverse taakvelden. Het is een plan welke alle VRR-onderdelen, taakvelden en 
partners verbindt. Het beleidsplan is mede gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel 2017- 
2020.

Het beleidsplan 2018-2022 is in de vorm van een interactief document opgemaakt en kunt u 
raadplegen op www.vr-rr.nl/beleidsplan.

Het beleidsplan VRR 2018-2022 beschrijft op hoofdlijnen het beleid van de VRR voor de 
komende vier jaar. Speerpunten hierin zijn: ‘creëren veilige leefomgeving', ‘hulpverlening op 
maat’, ‘expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid’ en ‘midden in de samenleving'. Bij de 
totstandkoming van het beleidsplan zijn de partners van de veiligheidsregio geconsulteerd en 
gevraagd om input. De operationele partners van de VRR en de buurregio’s zullen ook formeel 
gevraagd worden hun mening te geven over het beleidsplan.

Zoals aangegeven in de brief aan uw gemeenteraad van 3 april 2017 is het mogelijk om tot 30 
oktober uw reactie te geven. Op die manier kunnen wij uw reacties op deugdelijke wijze 
meenemen in de formele vaststelling van het beleidsplan in de vergadering van december dit 
jaar. Met de meeste gemeenten zijn reeds afspraken gemaakt om het beleidsplan in de 
gemeenteraad te komen toelichten. Indien u dit voor uw gemeente nog niet ingepland is en u dit 
wel op prijs stelt dan kunt u dit kenbaar maken aan mw Van den Bergh (projectleider 
beleidsplan, 06-5337 1859 oferliine.vandenberqh@vr-rr.nl).
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Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. A. Littooij 
Algemeen directeur

aan de raad gerichte brieven-
(per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

1. voor kennisgeving aannemen 
afdoening door BenW 

3. preadvies van BenW

ï ud*V,\Van cie bewaarschriften 5. betrekken bij latere besluitvormina raad 
BenW verstrekken procedurale informatie
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