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Conceptbesluit
1. de reactienota zienswijzen concept regionaal risicoprofiel en beleidsplan veiligheid 2019-2022
vaststellen;
2. het regionaal risicoprofiel 2019-2022 vaststellen;
3. het beleidsplan veiligheid 2019-2022 vaststellen.

Inleiding
Totstandkoming regionaal risicoprofiel en beleidsplan 2019-2022
Op 21 december 2017 is met de Bestuurscommissie Veiligheid de evaluatie van het beleidsplan 20152018 gedeeld en is er met elkaar van gedachten gewisseld over de koers voor de nieuwe beleidsperiode.
Het Regionaal Risicoprofiel is eveneens op 21 december 2017 besproken en er is besloten om het
document te gebruiken bij het verdere traject voor de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.
Begin 2018 is tijdens instuifbijeenkomsten voor raadsleden input opgehaald en gesproken over de
conceptkoers.
Zowel het Regionaal Risicoprofiel als het beleidsplan Veiligheid zijn tot stand gekomen middels een
interactief proces. Het actualiseringsproces van het risicoprofiel is al in 2016 begonnen. Toen zijn alle
beschreven scenario’s opnieuw getoetst bij alle relevante experts en samenwerkingspartners en begin
2017 is gestart met een consultatieronde. Alle samenwerkingspartners, Friese gemeenten en buurregio’s
zijn bevraagd op input en wensen voor de nieuwe beleidsperiode. Er is aangesloten bij bestaande
overleggen en desgewenst extra toelichting gegeven bij diverse samenwerkingspartners, waaronder
gemeenten (aov’ers), crisiscoördinatoren ziekenhuizen, de Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW),
vitale (infrastructurele) partners, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, buurregio’s en politie.
Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 als basis
De basis voor het beleidsplan Veiligheid is het Regionaal Risicoprofiel. Deze wettelijke verplichting op
basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s te krijgen. In de
hedendaagse complexe samenleving moet er adequaat worden ingesprongen op veel soorten
veiligheidsrisico’s. Maatschappelijke onrust, overstromingen, infectieziekten en terrorisme, maar ook
nieuwe risico’s zoals de uitval van voorzieningen spraak- en data (oorzaak cyber) en personen met
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verward gedrag vormen een continue bedreiging voor de vitale belangen van de samenleving. Om deze
bedreigingen het hoofd te bieden, is nauwe samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven, organisaties
en burgers van belang. Op basis van het Regionaal Risicoprofiel kan het bestuur van de Veiligheidsregio
strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de
inspanningen van gemeenten, samenwerkingspartners en Veiligheidsregio op elkaar afstemmen. Deze
ambities worden vastgelegd in het beleidsplan Veiligheid van de Veiligheidsregio (art. 14 Wvr).
Thema’s beleidsplan 2019-2022
Voor het eerst bieden Crisisbeheersing en Brandweer één compact beleidsplan Veiligheid aan. Dit
beleidsplan bestaat uit twee delen. Deel 1 ‘de basis’ gaat in op onze kerntaken en deel 2 ‘de koers’ gaat
in op de strategische koers. In de koers schetsen wij het licht waarin wij onze kerntaken de komende
beleidsperiode zien. De snel veranderende wereld waarin we leven brengt ons tot de volgende drie
thema’s:
- netwerksamenleving centraal;
- slimme inzet van data en technologie;
- nieuwsgierig en omgevingsbewust.
Wij zijn er van overtuigd dat we gezamenlijk de grootste veiligheidswinst kunnen realiseren. Onze focus
ligt de komende jaren dan ook op het participeren in en het faciliteren van de netwerksamenleving. We
stimuleren het (brand)veiligheidsbewustzijn. Door nieuwsgierig om ons heen te kijken, omgevingsbewust
en in gesprek te zijn, spelen we in op de behoeften van de snel veranderende wereld. Slimme inzet van
data en technologie helpt ons daarbij.

Beoogd effect
Met het vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 hebben we inzicht in de aanwezige risico’s
in Fryslân. Met het vaststellen van het beleidsplan Veiligheid 2019-2022 is de strategische koers van de
Veiligheidsregio en haar partners voor een veilig en gezond Fryslân bepaald.

Argumenten
1.1 De reactienota zet de zienswijzen van de gemeenteraden en onze reactie daarop uiteen en hiermee
wordt recht gedaan aan de positie en inspraak van de gemeenteraden.
Ook buiten deze wettelijke vereiste wil Veiligheidsregio Fryslân actief in verbinding zijn met de
gemeenteraden van de Friese gemeenten. In het proces zijn daarom instuifbijeenkomsten voor
raadsleden en bestuurders georganiseerd.
1.2 Een risicoprofiel en een meerjarig beleidsplan is wettelijk verplicht
Op grond van artikel 14 en 15 van de Wvr dient VRF een Regionaal Risicoprofiel en beleidsplan
Veiligheid (brandweer en crisisbeheersing) op te leveren.
1.3 Het beleidsplan geeft richting en koers.
In het beleidsplan wordt de strategische koers en hoe we dit willen gaan bereiken beschreven. Het
geeft richting aan de uit te voeren werkzaamheden en daarmee aan het gesprek met gemeenten,
partners, burgers bedrijven en instellingen.
1.4 De totstandkoming van het risicoprofiel en beleidsplan heeft een zorgvuldig proces doorlopen.
Om te komen tot een goed en gedragen plan is het belangrijk om tijdig te starten. Er is vanaf 2016
gestart met herziening van het Regionaal Risicoprofiel en er heeft afstemming plaatsgevonden met
diverse samenwerkingspartners en aangrenzende veiligheidsregio’s. Ook gemeenten en bestuur zijn
in een vroeg stadium betrokken en om input voor het beleidsplan gevraagd.

Kanttekeningen/risico’s
De snel veranderende wereld waarin we leven brengt met zich mee dat wij op hoofdlijnen en niet tot in
detail vooruit kunnen kijken. Daarom concretiseren we onze plannen in de programmabegroting en daar
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waar nodig in de financieel kaderbrief. Deze plannen komen in samenwerking en in afstemming met de
gemeenten en onze partners tot stand.

Financiële consequenties
Het uitgangspunt is om het beleidsplan Veiligheid binnen de bestaande begroting uit te voeren. Indien dat
op onderdelen niet lukt, komen deze separaat in voorstellen richting het bestuur.

Vervolgaanpak/uitvoering
Het beleidsplan beschrijft de kerntaken en de strategische koers voor de komende beleidsperiode op
hoofdlijnen. De daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van de werkzaamheden volgt via de reguliere
planning- & controlcyclus en in afstemming met gemeenten en samenwerkingspartners.

Communicatie
Na vaststelling van de reactienota, het Regionaal Risicoprofiel en het beleidsplan Veiligheid 2019-2022
worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd. Middels bestuursrapportages en de Update, het Vrfmagazine voor gemeenteraadsleden, informeren wij u en uw gemeenteraden over de voortang van het
beleidsplan. Periodiek zullen wij de stand van zaken ook actief delen in uw bestuurscommissie.

Besluit:
niet vastgesteld

Paraaf
secretaris:

ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur

Pagina 3 van 3

