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Onderwerp 
Zienswijze op het concept Beleidsplan 2018-2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De zienswijze (1254192) op het concept beleidsplan 2018-2022 VRR vast te stellen waarin de raad 
aangeeft geen opmerkingen te hebben. 

 
Inleiding 
Het huidige beleidsplan van de VRR loopt af in 2017. Het beleidsplan is voor een veiligheidsregio een 
wettelijke verplichting en dient als grondslag voor de uitvoering van de adviestaak over risico’s van 
branden, rampen en crises. Net als andere beleidsstukken wordt het beleidsplan aan de 
gemeenteraden aangeboden voor een gevoelenprocedure. Hierdoor kunt u uw zienswijze over het 
concept beleidsplan 2018-2022 tot en met 30 oktober 2017 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur 
van de VRR. 
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze waarmee de raad sturing kan geven aan het beleidsplan van de VRR.   
 
Argumenten 
1.1 Het beleidsplan 2018-2022 VRR past binnen bestaand beleid 
Het college ziet geen redenen om opmerkingen te maken op het concept Beleidsplan 2018-2022 
VRR, want de wijziging past binnen het bestaand beleid en afspraken. 
 
Financiën  
Conform de begroting VRR. 
 
Uitvoering 
Na het besluit van de gemeenteraad, wordt de zienswijze verstuurd aan het dagelijks bestuur van de 
VRR. Op 27 november 2017 wordt de zienswijze behandeld tijdens een vergadering van het dagelijks 
bestuur VRR, waarna beoogd wordt op 13 december 2017, tijdens een vergadering van het algemeen 
bestuur VRR, het beleidsplan definitief vast te stellen. 
 
  



Bijlagen  
1. Concept Beleidsplan 2018-2022 VRR (de interactieve weergave van het beleidsplan kunt u 

raadplegen via www.vr-rr.nl/beleidsplan) (1254196) 
2. Raadsvoorstel (1254191) 
3. Raadsbesluit (1254193) 
4. Zienswijze (1254192)  
5. Aanbiedingsbrief VRR (1254197) 
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