
Raadsvoorstel

Zaaknummer L198197
Datum raadsvergadering 31 januari 2019
Portefeuillehouder G.J. Bouwmeester

Onderwerp Regionaal Risicoprofiel VRU 2020-2023

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. in te stemmen met het ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 2020-2023;
2. de VRU te vragen om in het nog op te stellen beleidsplan 2020-2023 aandacht te 

schenken aan de bezetting van de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden om de 
kwaliteit van de basisbrandweerzorg blijvend te garanderen.

Aanleiding
Eénmaal in de vier jaar stelt het bestuur van de VRU zijn beleidsplan en het dekkingsplan 
van de brandweer vast, waarin het beleid is vastgelegd over de taken van de 
veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan beslaat de periode van 2016 tot en met 2019. Op 
dit moment worden voorbereidingen getroffen om volgend kalenderjaar een nieuw 
beleidsplan vast te stellen voor de periode 2020 tot en met 2023. Het beleidsplan is (mede) 
gebaseerd op het voorliggende regionaal risicoprofiel.

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van 
de deelnemende gemeenten. De reacties op het ontwerp-regionaal risicoprofiel en de 
wensen omtrent het in het nieuwe beleidsplan op te nemen beleid zullen worden besproken 
in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 2019. De vaststelling van het 
definitieve regionaal risicoprofiel is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur 
op 27 maart 2019, waarbij tevens het ontwerp van het nieuwe beleidsplan zal worden 
behandeld. Het ontwerp-beleidsplan wordt daarna ter bespreking aan de gemeenteraden 
voorgelegd.

Doel / Effect
De relevante fysieke veiligheidsrisico’s binnen de gemeenten kennen en de impact daarvan 
op de regio en de deelnemende gemeenten kunnen duiden. Het beleidsplan is (mede) 
gebaseerd op het voorliggende regionaal risicoprofiel.

Argumenten

1.1. Het ontwerp-Regionaal Risicoprofiel is goed onderbouwd. Leusden kan zich 
vinden in het geschetste profiel. 

1.2. De relevante fysieke veiligheidsrisico’s binnen de gemeenten en de impact 
daarvan op de regio en de gemeenten zijn helder geformuleerd en op 
deskundige wijze tegen elkaar afgewogen. 

2. Het is van groot belang dat de VRU een aantrekkelijke werkgever blijft voor de 
brandweervrijwilligers. Zij verrichten zeer belangrijk werk voor de gehele 
samenleving. Om die reden is het van belang dat het aantal brandweervrijwilligers 
minimaal op peil wordt gehouden en brandweerposten niet buiten dienst gesteld 
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hoeven worden bij gebrek aan menskracht. Wij stellen u voor het dagelijks bestuur 
van de VRU te vragen beleid te ontwikkelen op dit punt.  

Tegenargument / Alternatieve scenario’s

n.v.t.

Risico’s

Zie bijlagen.

Communicatie
De Veiligheidsregio wordt door middel van een brief geïnformeerd over het besluit van de 
raad.

Bijlagen

1. Brief ontwerp regionaal risicoprofiel
2. Ontwerp regionaal risicoprofiel
3. Kaart cultureel erfgoed
4. Kaart risico bedrijven
5. Kaart gebouwen niet zelfredzame personen

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 december 2018, nummer:  L198197

b e s l u i t:

1. in te stemmen met het ontwerp-Regionaal Risicoprofiel 2020-2023;
2. de VRU te vragen om in het nog op te stellen beleidsplan 2020-2023 aandacht te 
schenken aan de bezetting van de basisbrandweer- en ondersteuningseenheden om de 
kwaliteit van de basisbrandweerzorg blijvend te garanderen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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