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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Instemmen met: het concept Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021- 2024 inclusief 

Risicoprofiel Twente en dekkingsplan Brandweer Twente 

2. Geen inhoudelijke zienswijzen indienen op deze stukken. 

Argumenten 

Op basis van artikel 14 Wet Veiligheidsregio's overlegt de burgemeester, voorafgaand aan 

de vaststelling van het beleidsplan, met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Op 

basis van artikel 15 stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg 

met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens 

verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. 

Tijdens de informerende raadsvergadering van 15 januari 2020 hebben de plaatsvervangend 

commandant Bijan Brandweer Twente en de secretaris van de Veiligheidsregio 

Twente Herman Meuleman uitgebreid met de raad de onderwerpen uit dit beleidsplan, dat nu 

ter instemming voorligt, toegelicht en vragen beantwoord. Diverse specifieke onderwerpen 

met betrekking tot onze gemeente, zoals de brandweerposten, risico's en financiële zaken, 

kwamen daarbij aan de orde. Zij hebben uw reacties meegenomen bij de afronding van dit 

plan. 

(geanonimiseerd)

1.1 Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng vanuit de brandweer, gemeenten, GHOR, 

politie en de taakvelden crisisbeheersing en risicobeheersing. Ook is met meerdere colleges, 

gemeenteraden en gemeenteraadsleden in de aanloop naar dit plan gesproken over het 

beleidsplan en het risicoprofiel van VRT 

1.2 Inhoud Beleidsplan 

De stabiele factor in tijden van verandering. Dat is de rode draad van de koers van de VRT 

voor de komende periode. We leven in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel 

opvolgen. Dit biedt kansen, tegelijkertijd stelt het de VRT voor een aantal uitdagingen. Hoe 

kan de VRT haar kemtaken blijven uitvoeren in deze veranderende wereld? Wendbaarheid 

vanuit een stabiele basis is belangrijk voor zowel inwoners als overheid. Daarbij borduurt de 

organisatie voort op de afgelopen jaren en doen zij het met de middelen die zij hebben. 

Het voorliggende beleidsplan vormt het strategisch beleidskader en geeft richting aan de 

inspanningen van Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar. leder jaar wordt in het 

jaarplan en in de begroting specifieker weergegeven welke activiteiten er in een jaar 

plaatsvinden. Het beleidsplan 2021-2024 is de opvolger van het beleidsplan 2016-2020. 

Dit nieuwe beleidsplan volgt de ingezette koers van het huidige beleidsplan. Het betreft 

grotendeels een bestendiging van bestaand beleid. Het beleidsplan 2021-2024 wordt 

tussentijds, in het eerste kwartaal van 2023, geëvalueerd. 



De uitdagingen van de Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar betreffen kort 

samengevat: 

e  Continuïteit en stabiliteit: het goed blijven doen, met voldoende mensen en middelen. 

e  Een nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoom. 

e Aansluiting blijven vinden en behouden bij onze Twentenaren. 

e Technologische veranderingen: kansen benutten en proactief reageren op potentiële 

bedreigingen. 

e Anticiperen op crisistypen gerelateerd aan klimaatverandering. 

e Anticiperen op de wijziging van meerdere wetten die invloed hebben op onze taken. 

2.1 Regionaal Risicoprofiel 

Het risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's die kunnen leiden tot 

een ramp of crisis in de regio. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur strategisch 

beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en de 

crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. 

Twente is een regio met diverse risicobronnen, maar kent weinig risicobronnen die 

bovenmatig veel aanwezig zijn, in vergelijking met andere veiligheidsregio's. Door de snel 

veranderde wereld krijgen we te maken met andere en meer complexe incidenten. Daarbij is 

de scheiding tussen sociale en fysieke veiligheid niet altijd meer te maken. Door 

maatschappelijke en technische ontwikkelingen en de klimaatverandering staan we voor 

nieuwe uitdagingen. 

Veiligheidsregio Twente monitort continu of ontwikkelingen aanpassing van het risicoprofiel 

noodzakelijk maken. In het regionaal risicoprofiel worden de risico's die in de 14 Twentse 

gemeenten bovengemiddeld aanwezig zijn of een bovengemiddeld bestuurlijk of 

maatschappelijk belang hebben nader geanalyseerd. 

3.1 Dekkingsplan Brandweer 

In de Wet veiligheidsregio's staat dat het dekkingsplan brandweer onderdeel uit dient te 

maken van het beleidsplan. Het dekkingsplan vormt dan ook een bijlage van dit beleidsplan. 

In het dekkingsplan staat beschreven hoe de brandweerzorg in Twente georganiseerd is, wat 

er nodig is om paraatheid te borgen en wat er van de brandweerzorg verwacht kan worden. 

In lijn met de landelijk introductie van een nieuwe systematiek wordt in het geactualiseerde 

dekkingsplan, anders dan in het voorgaande dekkingsplan, uitgegaan van gebiedsgerichte 

opkomsttijden. Er zal dan ook gebiedsgericht worden gerapporteerd. Er is daarnaast voor 

gekozen om naast de wettelijk verplichte opkomsttijden voor de eerste eenheid bij brand ook 

voor andere typen incidenten en voertuigen opkomsttijden vast te leggen en te registreren. 

Deze opkomsttijden zijn een professionele norm. Ook hierover zal worden verantwoord in de 

periodieke rapportages. In het dekkingsplan staan daarnaast de uitdagingen en 

ontwikkelingen beschreven die de komende tijd op de brandweer afkomen. Deze kunnen 

mogelijk leiden tot een wijziging in van organisatie van de brandweerzorg. Het dekkingsplan 

is daarom geen statisch geheel maar dynamisch en kan worden aangepast als de situatie 

daar om vraagt. Wat daarin ongewijzigd blijft is een brandweer die tot doel heeft 24/7 paraat 

te staan onder het motto “Wiej bint der altied”. 

Het college is tevreden over de plannen en er zijn geen aandachtspunten voor aanpassing 

gekomen uit de informerende raadsbijeenkomst van 15 januari 2020. 

Risico’s 

De VRT voorziet forse investeringen in het jaar 2021, namelijk 14,1 min. Gezien de financiële 

onzekerheden van gemeenten door de Corona-crisis is het van belang vinger aan de pols te 

houden en kritisch te zijn op de uitgaven van de VRT. 



Alternatieven 

Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op het concept beleidsplan, het concept 

risicoprofiel en het dekkingsplan Brandweer. 

Tijdens de informerende raadsvergadering van 15 januari 2020 is uitgebreid met de raad 

gesproken over de onderwerpen uit dit beleidsplan. Diverse specifieke onderwerpen met 

betrekking tot onze gemeente, zoals de brandweerposten, risico's en financiële zaken, 

kwamen daarbij aan de orde. De uitgebreide toelichting voldeed in de informatiebehoefte. Zij 

hebben uw reacties meegenomen bij het afronden van het plan. 

Daarom adviseren wij u geen zienswijze in te dienen. 

Vervolg 

Het college geleidt het besluit van de raad door naar de VRT met het verzoek daarmee 

rekening te houden bij vaststelling van het beleidsplan VRT 2021-2024. 

Besluitvorming in het AB is uitgesteld naar 5 december. Uiterlijk begin november moet onze 

reactie binnen zijn bij de VRT. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twen 

de secretaris, 
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drs-D. Lacroix (AM. Nauta-van Moorsel MPM 

Bijlagen: 

. concept beleidsplan VRT 2021-2024 inclusief regionaal Risicoprofiel 

. Dekkingsplan Brandweer 


