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Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Crisisbeheersing, Brandweer  

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

- Kennis nemen van het proces om te komen tot een regionaal risicoprofiel en beleidsplan 
Veiligheid  

 
Inleiding 

Voor de periode 2019-2022 wil Veiligheidsregio Fryslân een beleidsplan veiligheid opstellen.  
Daar waar in de periode 2015- 2018 is gewerkt met zowel een beleidsplan voor de Brandweer als voor 
Crisisbeheersing zal er nu een beleidsplan Veiligheid worden opgesteld met daarin een aantal 
overkoepelende thema’s.  
 
Een belangrijke basis voor het beleidsplan Veiligheid is het regionaal risicoprofiel: een inventarisatie en 
analyse van de in een Veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende 
gebieden. Het beleidsplan is vervolgens richtinggevend voor alle activiteiten van de Veiligheidsregio en 
vormt de basis voor de kaderbrief en de begroting. 
Het risicoprofiel wordt dan ook voor het beleidsplan opgeleverd, waarna zal worden begonnen met het 
opstellen van het beleidsplan Veiligheid. De formele (wettelijke) consultatie van beide producten zal 
evenals de vorige beleidsperiode weer gelijktijdig plaatsvinden, zodat de samenhang helder is.  
Zowel medewerkers, management, partners, buurregio’s, gemeenten, VRF-bestuurders als de 
gemeenteraden worden betrokken (zie planning).   

 
Beoogd effect 

Met het laten opstellen en vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel en het beleidsplan Veiligheid is 
inzicht in de aanwezige risico’s binnen de Veiligheidsregio en bepaalt het bestuur de koers van de VRF 
voor de komende vier jaar. 
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Argumenten 

1.1. Een risicoprofiel en een meerjarig beleidsplan is wettelijk verplicht 
Op grond van artikel 14 en 15 van de Wvr moet de VRF een regionaal risicoprofiel en beleidsplan 
Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing) opleveren.  
1.2 De Veiligheidsregio verbindt Veiligheid en Gezondheid 
De VRF is één van de vijf veiligheidsregio’s in Nederland die naast ‘Veiligheid’ ook ‘Gezondheid’ (GGD) in 
huis heeft. Waar mogelijk en zinvol combineren wij deze invalshoeken (omgevingswet, sociale veiligheid). 
Hiervoor stellen we een ‘algemeen gedeelte’ op dat aan de twee afzonderlijke beleidsplannen kan worden 
toegevoegd. 
1.3 Het opstellen van het risicoprofiel en beleidsplan vraagt om een zorgvuldig proces 
Om te komen tot een goed plan is het belangrijk om tijdig te starten. Zo kan er vooraf afstemming 
plaatsvinden met diverse samenwerkingspartners en aangrenzende veiligheidsregio’s. Verder kan het 
bestuur in een vroeg stadium om kaders worden gevraagd, is er tijd om raadsleden te informeren en te 
laten meedenken en blijft er ook tijd over voor het formele besluitvormingstraject inclusief het vragen van 
zienswijzen.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1. Er zijn in 2017 en 2018 drie momenten van gemeenteraadsverkiezingen 
In verband met herindelingen in Fryslân zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, 
maar ook in november 2017 en november 2018. In de planning voor bestuur en raden proberen we hier 
zo goed mogelijk rekening mee te houden. Tussentijds zullen we hierover ook contact met de gemeenten 
blijven houden, om e.e.a. zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

 
Financiële consequenties 

Het beleidsplan vormt de basis waarop kaderbrief en begroting worden gebaseerd. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Wanneer  Wat  Wie  
30 maart 2017 Vaststellen procesplanning beleidsplannen Dagelijks Bestuur  
Medio mei  Aanleveren concept risicoprofiel  Crisisbeheersing 
Mei/ juni  Bespreking concept in diverse netwerken/ 

samenwerkingspartners/ aov’ers  
Regisseur RRP  

19 juni  Bijeenkomst medewerkers  Medewerkers BRW/CB  
Juli/ aug. Checken gemeentebeelden bij AOV’ers  AOV’ers gemeenten  
Augustus  Verwerking/bijstelling + definitief concept  Regisseur RRP  
sept-nov 2017 opstellen + vaststellen concept risicoprofiel  BC Veiligheid 
17 augustus  Bespreking concept RRP  Overleg Crisisbeheersing 
12 september  Vaststelling concept + doorgeleiden bestuur  Directie Crisisbeheersing 
19 oktober  (voorlopige) vaststelling concept RRP  BC Veiligheid 
november 2017 herindelingsverkiezingen ‘Waadhoeke’  
najaar 2017 Ontwikkelen/ Vastellen besturingsfilosofie en 

gezamenlijke thema’s voor beleidsplan 
DB 

21 december 2017 Terugblik beleidsplan Veiligheid en ophalen 
kaders voor nieuwe plan  

BC Veiligheid  

januari-februari 2018 Vier instuifbijeenkomsten (verdeeld over 
regio’s) voor raadsleden om input op te halen 
voor de beleidsplannen 

Friese raadsleden 



 
 
 

Pagina 3 van 3 

maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen  
Augustus/ sept. 2018 Voorlopig vaststellen + doorgeleiden naar 

bestuur  
Directie Crisisbeheersing 

oktober 2018 Voorlopig vaststellen risicoprofiel + beleidsplan 
Veiligheid + voor zienswijze naar gemeenten  
+ consultatieronde buurregio’s en partners  

Bestuurscommissie 
Veiligheid   

oktober-december 2018 Raadsbesluiten over zienswijze op 
beleidsplannen 

Friese gemeenteraden 

november 2018 herindelingsverkiezingen ‘Noardeast-Fryslân’  
december 2018 Reactie zienswijzen + vaststellen regionaal 

risicoprofiel en beleidsplan Veiligheid  
Bestuurscommissie 
Veiligheid  

 

 
Communicatie 

- 

 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


