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Registratienummer: 1329236 

Bijlage(n) 3  

Onderwerp Zienswijze beleidsplan VrZW 2017-2020 

 

Middenbeemster, 8 november 2016  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland (VrZW) heeft op 5 

oktober 2016 ingestemd met het in procedure brengen van het conceptbeleidsplan VrZW 

2017-2020. In het verlengde hiervan worden de gemeenteraden uitgenodigd om conform het 

daartoe bepaalde in de gemeenschappelijke regeling van de VrZW een zienswijze in te 

dienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur VrZW zal de door 

de gemeenteraden ingebrachte zienswijzen vervolgens betrekken bij de definitieve 

besluitvorming rond het voorliggende beleidsplan in haar vergadering van 9 december 2016.  

 

De Wet veiligheidsregio’s verplicht veiligheidsregio’s ten minste een maal in de vier jaar een 

beleidsplan op te stellen, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio. In het beleidsplan worden de ambities vastgelegd en in  de begroting wordt 

jaarlijks uitgewerkt welke activiteiten daartoe ondernomen worden, tegen welke kosten en 

hoe gemeten wordt of de doelstellingen gerealiseerd worden.  

 

In het beleidsplan VrZW 2017-2020 wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd voor: 

1. De VrZW als samenwerkingsverband tussen de  disciplines brandweer, politie, GHOR en 

de acht gemeenten voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis. De 

uitvoeringsorganisatie (VrZW) ondersteunt deze samenwerking. 

2. De VrZW als uitvoeringsorganisatie die belast is met de uitvoering van alle taken die bij 

of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen op het terrein van  

brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en 

het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. 

 

De focus in het beleidsplan ligt op de samenwerking en de kerntaken van de VrZW.  

In andere gevallen ( bijvoorbeeld vluchtelingencrisis, bij evenementenveiligheid of een 

sociaal-maatschappelijke crisis) kunnen gemeenten ook een beroep doen op de expertise 

van de VrZW. Daarnaast kan er sprake zijn van een intensievere samenwerking op het 

gebied van integrale veiligheid. De gemeenten hebben de regie over de lokale integrale 

veiligheid. Hierbinnen vormt fysieke veiligheid één van de thema’s. De VrzW is ingesteld om 

uitvoering te geven aan een aantal taken binnen dit thema: te weten brandweerzorg,  

geneeskundige hulpverlening en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ten aanzien van het 

laatste speelt de VrZW een rol bij het waarborgen van de continuïteit van de samenleving. 

Daarbij kunnen de samenhang en wisselwerking tussen andere thema’s binnen het integrale 
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veiligheidsbeleid en de expertise van de VrZW lokaal versterkend werken, denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de veilige woon-, werk- en leefomgeving. Dit pleit voor een adequate en 

effectieve samenwerking op het gebied van integrale veiligheid. 

 

Het conceptbeleidsplan treft u bijgaand aan. 

 

U wordt geadviseerd de volgende opmerkingen in uw zienswijze op te nemen: 

1. In beginsel richt de VrZW zich op haar wettelijke taken, waarbij het gewenste 

kwaliteitsniveau wordt geborgd; 

2. Een eventuele aanvullende taak kan op verzoek worden uitgevoerd, op kosten van de 

vragende gemeente(n) of binnen de bestaande financiële kaders 

3. Waar nodig wordt de integrale samenwerking gezocht; 

4. Eventuele nieuwe ambities worden vanuit bestaande financiële middelen gefinancierd. 

 

Oplossingsrichting 

Niet van toepassing.  

 

Meetbare doelstelling 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Overige consequenties 

Niet van toepassing.  

 

Monitoring evaluatie 

Via jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland. 

 

Voorgesteld besluit 

In te stemmen met het voorliggende conceptbeleidsplan VrZW 2017-2020 en de zienswijze 
vast te stellen. 

 

Communicatie/Participatie 

Via zienswijze brief.  

 

 


