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Onderwerp

Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met:
a) Het ontwerp-beleidsplan 2020-2023
Aanleiding
Het dagelijks bestuur van de VRU stelt de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze
kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen op het beleidsplan 2020-2023.
Doel / Effect
Inzicht te geven in de toekomstige beleidskaders en doelen van de VRU.
Argumenten
1.a.1. Het beleidsplan is op een professionele en doelmatige manier opgesteld.
Het beleidsplan geeft impulsen aan de kwaliteit van het werk, speelt slagvaardig in op de
veranderingen in de veiligheidsomgeving en biedt ruimte om de organisatie
vooruitstrevend en efficiënt te laten werken en groeien.
1.a.2. Er is in de uitvoering rekening gehouden met de zienswijze van de raad omtrent
het ‘’regionaal risicoprofiel 2020-2023’’.
Er is in de uitvoering aandacht geschonken aan de bezetting van de basisbrandweer- en
ondersteuningseenheden om de kwaliteit van de basisbrandweerzorg blijvend te
garanderen. Er worden op dit moment voldoende opleidingsplekken voor aspirantvrijwilligers gecreëerd. Dit is nodig om de aspirant-vrijwilligers gemotiveerd te houden, en
om bezettingsproblemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast wordt er in het
beleidsplan 2020-2023 nog intensiever (risicogerichter) ingezet op preventie. Ook heeft
de VRU te kennen gegeven dat de positie van post Leusden niet in het geding is bij een
eventuele verhuizing van beroepspost Amersfoort.
1.a.3. De VRU wil de gemeentelijke crisisbeheersing nóg efficiënter en slagvaardiger
maken
Betekenisgeving, strategische advisering, besluitvorming en communicatie zullen in de
toekomst nog gerichter, sneller, en effectiever kunnen plaatsvinden door de natuurlijke
flexibiliteit te vergroten en slimmer samen te werken.
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Tegenargument / Alternatieve scenario’s
n.v.t.
Risico’s
Plan van aanpak / Tijdsplanning
Het college van B&W stuurt , indien de raad conform advies besluit, bijgevoegde
antwoordbrief uiterlijk 11 juni 2019 aan het dagelijks bestuur van de VRU.
De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van het definitieve beleidsplan
2020-2023.

Bijlagen
- antwoordbrief
- ontwerp-beleidsplan 2020-2023
- aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden:
Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 april 2019, nummer: L210948
b e s l u i t:
geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het ontwerp-beleidsplan 20202023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019

M. de Kloe
Plv. griffier
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