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Onderwerp

Zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio
2020 - 2023

Geacht bestuur,
Op 9 juli hebben wij uw aanbiedingsbrief ontvangen waarin u het concept regionaal beleidsplan 2020 –
2023 en het concept regionaal risicoprofiel 2020 – 2023 aangeboden heeft ter consultatie. Wij hebben
kennis genomen van de stukken in onze vergadering van 22 oktober. Middels deze brief bieden wij u
onze zienswijze aan.
Beleidsaccenten
Wij kunnen instemmen met de voorgestelde beleidsaccenten en risico's voor de periode 2020 – 2023.
Met name uw voornemen om een werkwijze te ontwikkelen hoe en bij welke onderwerpen, plannen en
taken de veiligheidsregio afstemt met de gemeente(raad) wekt onze interesse.
Bij de uitwerking van de beleidsaccenten en de risico’s hechten wij waarde aan het oprichten en
gebruik maken van een inwonerpanel. Hier was bij het vorige beleidsplan sprak van maar is naar ons
idee geen invulling aan gegeven. Met dit panel kunnen inwoners bevraagd worden over
zelfredzaamheid, kan onderzocht worden of de weerbaarheid toeneemt door uw beleidskeuzes en kan
multidisciplinaire inzet bij rampen en crises geëvalueerd worden.
Kerntaken op orde
Eén van de toekomstige prioriteiten die u noemt, is criminaliteit voor fysieke leefomgeving. Hoewel wij
begrijpen dat u dit heeft benoemd vanuit de fysieke veiligheid, zijn ontwikkelingen op het gebied van
sociale veiligheid bij uitstek een lokale aangelegenheid en hierdoor een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.
Mede gelet op de huidige financiële situatie vinden wij het verstandig dat uw kerntaken volledig op
orde zijn voordat u zich met andere onderwerpen bezig houdt.
Energie transitie
Een ander onderwerp dat u heeft benoemd, is de energie transitie. Daar zijn wij het mee eens en
achten wij van belang, daarom verzoeken wij u dit thema met voorrang op te pakken.
Regionaal Risicoprofiel
Bij het risicoprofiel vragen wij uw specifieke aandacht voor de uitgestrektheid van onze gemeente
waarbij het wegvallen van twee tankauto spuiten in 2018 voor toenemend risico kan zorgen.
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Als laatste hebben we nog een kleine opmerking over het regionaal risicoprofiel. In de tabellen op
pagina 8 en 71 staat onze gemeente naam niet juist. We zouden dat graag aangepast zien.
Vervolg
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwachten dat de door ons
gemaakt opmerkingen worden verwerkt in de definitieve producten die u op 19 december 2019 beoogt
vast te stellen.
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