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Aan de raad, 

Onderwerp: Consultatie Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 

Voorstel: 1. Instemmen met het conceptbeleidsplan Veiligheidsregio Twente 2013- 

2015 

2. Het dagelijks bestuur van de VRTwente hiervan op de hoogte stellen 

    
  

1 SAMENVATTING 

Volgens de Wet veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio ten minste eenmaal 

in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken 

van de Veiligheidsregio. Het beleidsplan is de opvolger van het beheersplan, zoals verplicht 

volgens de Wet rampen en zware ongevallen. Op grond van de Wvr art. 15 lid 3 worden de 

gemeenten in de gelegenheid gesteld te reageren op het concept Beleidsplan VRT. 

Voorgesteld wordt n te stemmen met het voorliggende beleidsplan. 

Het Regionaal Beleidsplan VRT 2013-2015 is mede gebaseerd op een door het algemeen 

bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld regionaal risicoprofiel. De Veiligheidsregio Twente 

richt zich daarbij niet langer hoofdzakelijk op grootschalige fysieke incidenten, maar ook op 

dreigende en acute aantastingen van het maatschappelijk systeem waarbij fundamentele 

waarden en normen in het geding komen. 

Het beleidsplan geeft u een beeld van de ambities van de VRTwente voor de komende vier 

jaren. Beleid dat is gebaseerd op de visie om “samen te werken aan een veilig Twente”. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Volgens de Wet veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio ten minste eenmaal 

in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken 

van de Veiligheidsregio. Het beleidsplan is de opvolger van het beheersplan, zoals verplicht 

volgens de Wet rampen en zware ongevallen. Waar het beheersplan primair de rampen- 

bestrijding als invalshoek neemt, richt het beleidsplan zich op het bredere concept van 

rampenbestrijding én crisisbeheersing. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Het Beleidsplan is dus een wettelijke planfiguur, een instrument voor de vertaling van bestuur- 

lijke verantwoordelijkheden en ambities naar operationele voorbereiding en taakuitvoering. Het 

Beleidsplan VRT 2013-2015 is mede gebaseerd op een door het bestuur van de Veiligheids- 

regio vastgesteld risicoprofiel. In Twente is het risicoprofiel, na inspraak door de gemeenten, 

vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 maart 2011. 

De Wvr schrijft tevens voor dat het Beleidsplan moet worden afgestemd met de beleids- 

plannen van de aangrenzende veiligheidsregio's en van de betrokken waterschappen en met 

het regionale politiekorps. Op grond van de Wvr art. 15 lid 3 worden de gemeenten in de 

gelegenheid gesteld te reageren op het concept Beleidsplan VRT. 



4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Dit raadsvoorstel heeft tot doel dat uw raad een opvatting geeft over het voorliggende 

beleidsplan. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Twente (VRT) 2013-2015 is een multidisciplinair beleids- 

document. Het beschrijft dus niet de monodisciplinaire beleidskaders van de individuele 

disciplines, zoals Brandweer, GHOR en Meldkamer afzonderlijk. Deze zullen worden 

beschreven in nog op te stellen monodisciplinaire beleidsplannen 

Het Beleidsplan VRT 2013-2015 is een product van samenwerking tussen partners. Bij de 

totstandkoming van dit Beleidsplan zijn de Brandweer, politie, GHOR en gemeenten betrokken 

geweest. 

Het Beleidsplan VRT is mede gebaseerd op het door het bestuur in 2011 vastgesteld risico- 

profiel en bevat conform art 12. Wvr onder meer de volgende elementen: 

- een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties 

van de Veiligheidsregio, alsmede van de politie en van de gemeenten in het kader van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

- een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken Veiligheids- 

regio, van de door de minister vastgestelde landelijke beleidsdoelstellingen; 

-  een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoor- 

ziening binnen en tussen de hierboven bedoelde diensten en organisaties; 

- een oefenbeleidsplan; 

- een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie; 

- de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de voorzieningen 

en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen. 

Naast de hierboven genoemde elementen, die in de verschillende hoofdstukken aan de orde 

komen, wordt in het Beleidsplan VRT 2013-2015 ruime aandacht besteed aan de betekenis 

van 1. innovatie en 2. grensoverschrijdende samenwerking voor de Veiligheidsregio Twente, 

dit in afwijking van het landelijke mode. 

Ad 1. Ontwikkelingen op het gebied van bestuur, netwerken, technologie, economie en social 

media zijn aan de orde van de dag. Deze ontwikkelingen leveren een bijdrage op het gebied 

van veiligheid. Om te komen tot meer veiligheid voor diegenen die in Twente wonen, werken 

en verblijven zet Veiligheidsregio Twente de komende jaren nadrukkelijk in op innovatie, in 

samenwerking met publieke en private partners, waaronder de vier kolommen in de Veilig- 

heidsregio, bedrijfsleven, kennisinstituten, de grensoverschrijdende partners en de burgers van 

Twente. De VRT als netwerkorganisatie brengt deze partners bij elkaar om innovatie mogelijk 

te maken. VRT wil de komende jaren ruim aandacht besteden aan innovatie en heeft in het 

kader van dit beleidsplan innovatie ook als zodanig geformuleerd als strategische 

beleidsdoelstelling. Voor een nadere inhoudelijk toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 

Ad 2. In hoofdstuk 4 komt de grensoverschrijdende samenwerking en de relatie met innovatie 

aan de orde. Innovatie kan ook veel betekenen voor de grensoverschrijdende samenwerking 

op het gebied van veiligheid, ook hiervoor geldt dat in het verleden en heden ingezet wordt op 

innovatie die de inzet van hulpdiensten over de grens verbetert. Uit een informele inventarisa- 

tie blijkt dat er al diverse samenwerkingsvormen op de schaal Overijssel Gelderland bestaan. 

Bij de nieuwe indeling van politieregio's en bij de op handen zijnde fusie van meldkamers wordt 

deze schaal eveneens genoemd. Dit schaalniveau is ook groot genoeg om een sterke positie 

in te nemen bij het verwerven van middelen van rijk en Europa om de inspanningen te 

financieren. 

4.C Wat mag het kosten? 

Gelet op de algemene financiële situatie zijn geen voorstellen gedaan voor additionele 

middelen, maar zal dit Beleidsplan 2013 - 2015 door de VRT budgettair neutraal worden 

uitgevoerd. 



4.D Wat is het alternatief? 

Dit regionaal beleidsplan is een logische stap als vervolg op de visie en eerdere besluitvorming 

(regionaal risicoprofiel en regionaal crisisplan) daar waar het gaat om het beleid ten aanzien 

van de Veiligheidsregio Twente. Er is inhoudelijk dan ook geen reden om alternatieve voor- 

stellen te doen. Het niet vaststellen van een regionaal beleidsplan is geen alternatief omdat het 

gaat om een wettelijke verplichting.. 

4.E Wat is het risico? 

Gelet op het beleidsmatige karakter van het onderwerp is er geen sprake van onvoorziene 

risico's. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na een voorlopige vaststelling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei 2012 is 

het conceptbeleidsplan voorgelegd aan de gemeenten, de buurregio's en de externe partners 

van de VRT. De gemaakte opmerkingen zullen in het concept Beleidsplan VRT 2013-2015 

worden verwerkt. Het Algemeen Bestuur van de VRT zal het Beleidsplan VRT 2013-2015 

definitief vaststellen in zijn vergadering van 5 november 2012. 

5 COMMUNICATIE 

Gelet op het feit dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente uiteindelijk haar 

beleidsplan vaststelt nadat de 14 deelnemende gemeenteraden zijn geconsulteerd ligt de regie 

met betrekking tot de communicatie over dit document bij de Veiligheidsregio Twente. 
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