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O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N D 

 
 
Onderwerp Ingekomen stukken 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder F. Crone 

Auteur W. Kleinhuis 

Bijlagen 1. Brief aan voorzitters en directeuren veiligheidsregio’s van Inspectie 
J&V over toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing (2) 

Vergaderdatum 20 juni 2018 

Agendapunt 4 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennisnemen van het nieuwe toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing en de 
algemeen directeur VRF te vragen de implicaties van het nieuwe toetsingskader nauwgezet te 
volgen.  
 

2. Kennisnemen van de terugkoppeling vanuit het Veiligheidsberaad van 8 juni jl. (mondeling) 

 
Inleiding 

Ad 1. Dit toetsingskader gebruikt de Inspectie het komende jaar voor de nieuwe Staat van de 
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2019. Uitgangspunt wordt dat er toezicht wordt gehouden vanuit 
verbinding, waarbij elke veiligheidsregio zelf moet aantonen dat zij aan de gestelde normen/eisen voldoet. 
De regio’s worden door de Inspectie uitgenodigd en uitgedaagd om steeds te vertellen wat ze doen, 
waarom ze doen wat ze doen en hoe dat geduid moet worden. 
Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen Inspectie en VRF. De indruk is dat de nieuwe 
wijze van toetsing voor veiligheidsregio’s meer inspanning vraagt dan voorheen. VRF heeft laten weten 
een goede balans tussen aantonen en beoordelen belangrijk te vinden. 
 
Ad 2. Op 8 juni kwam het Veiligheidsberaad bijeen. Op de agenda stonden o.a. strategische agenda, 
brandweeronderzoeken en het uitwerkingskader LMO. Verder was er een themasessie over 
weerbaarheid. Dhr Sluiter is (ter vervanging van dhr Crone) namens VRF naar het Veiligheidsberaad 
geweest. 

 
Beoogd effect 

Besluiten hoe de ingekomen stukken af te handelen 

 



 
 
Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris: 

Kopie naar auteur 
 


