
 

 

NOTITIE 

AAN: RAADSLEDEN ZAANSTREEK-WATERLAND 

VAN: SJOERD KEUKENS 

ONDERWERP: BELEIDSPLAN VRZW 2017-2020 | OPBRENGSTEN 
RAADSBIJEENKOMSTEN 

DATUM: 2 JUNI 2016 

CC:  

Op woensdag 25 mei en maandag 30 mei organiseerde VrZW in samenwerking met de 
griffies raadsbijeenkomsten in het kader van het Beleidsplan VrZW 2017-2020. Tijdens deze 
bijeenkomsten werden raadsleden in de gelegenheid gesteld om hun wensen ten aanzien 
van het in het beleidsplan op te nemen beleid kenbaar te maken.  
 
Hieronder worden de opbrengsten van beide sessies opgesomd: 

• Het maatschappelijk effect dat de veiligheidsregio moet realiseren is het weerbaar 
maken van de samenleving tegen incidenten, rampen en crises.  

• De inwoners van Zaanstreek-Waterland moeten weten wat de risico’s in de regio zijn. 
• De focus van de veiligheidsregio ligt op grootschalige crisissituaties: 

o Water is een grote bedreiging voor de regio. Zowel wateroverlast als gevolg 
van neerslag, als een overstroming vanuit het Markermeer. 

o Terreur 
o Evenementenveiligheid 

Aan de andere kant komen kleinere incidenten die zich regelmatig voordoen juist veel 
dichterbij de mensen. 

• Ga op een andere manier om met veiligheid. Met méér regels wordt het niet veiliger, 
maar maak mensen zelfredzamer (o.a. via communicatie).  

• Versterk het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zaanstreek-Waterland: 
o Vergroot zichtbaarheid van de hulpdiensten in de regio. Bijvoorbeeld door 

zichtbaar te oefenen, inwoners te betrekken bij oefeningen, burgerparticipatie 
te vergroten, voorlichting op scholen te geven, ‘huiskamergesprekken’ te 
voeren. 

� Specifiek ten aanzien van de zichtbaarheid wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de zichtbaarheid van individuele werknemers 
(‘uitvoerders’) en de zichtbaarheid van de organisatie. Tot aan de 
fase van rampenbestrijding dienen met name de uitvoerders 
zichtbaar te zijn in de dorpskernen. De organisatie wordt pas 
zichtbaar bij het bestrijden van de ramp. 

o Meer aandacht voor (risico- en crisis)communicatie. Speciale doelgroep zijn 
ouderen. Zij maken geen gebruik van sociale media, en moeten dus op een 
andere manier bereikt worden. 

• Speciale doelgroep zijn de verminderd zelfredzamen (waaronder ouderen, maar ook 
mensen met een lichamelijk en geestelijke beperking). Zorg dat je bij verminderd 
zelfredzamen over de vloer komt, koppel een medewerker van de veiligheidsregio 
aan zorgverlener van Buurtzorg 

• Versterken van samenwerking tussen hulpdiensten is het doel van het beleidsplan, 
het is noodzakelijk om de ambities te realiseren. 
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• Versterk integrale samenwerking binnen de veiligheidsregio, maar ook met partijen 
buiten de veiligheidsregio. Benut elkaars kennis en kunde. 

• Verhoog efficiency. Bijvoorbeeld door te bepalen hoe je omgaat met oneigenlijke 
taken: kosten veiligheid bij een evenement zijn voor organisator, hef brandweerleges, 
maak kosten/baten-afweging ten aanzien van risico’s. 

• Oriënteer je op de toekomst, wellicht is een veiligheidsregio op een grotere schaal 
efficiënter en effectiever. Of kijk over de grens, het model in Denenmarken heeft een 
flinke kostenbesparing opgeleverd.  

• Jaarlijks in gesprek met raadsleden over voortgang, afwijkingen en ontwikkelingen in 
het kader van het beleidsplan (eventueel leidend tot bijstelling van ambities) 

• Verbeter leesbaarheid rapporten/documenten: vermijd jargon en afkortingen, houd 
het beknopt. 

 
Vervolg 
Behalve bij gemeenteraden wordt ook bij andere betrokkenen (zoals de disciplines binnen de 
veiligheidsregio, bij (crisis)partners, bij omliggende regio’s en bestuur) input opgehaald voor 
het Beleidsplan VrZW 2017-2020. Alle opbrengsten worden veredeld in een 
ontwerpbeleidsplan. Het ontwerpbeleidsplan wordt op 5 oktober in het Dagelijks Bestuur 
voorlopig vastgesteld. Voorafgaand aan definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur (op 9 
december) overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. 
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