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Samenvatting
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk behoefte aan
een bestuurlijk vastgestelde visie voor de komende jaren. Deze visie laat zich vertalen naar
verdere concretisering in een meerjarenbeleid en in jaarplannen. Hierover zal met de
gemeenteraad in 2020 overleg gevoerd worden. Doelstelling van het overleg is de dialoog te
voeren over de invulling van de gemeentelijke opdracht en inbreng in het formuleren van een
regionale visie.
Om voldoende zorgvuldigheid te betrachten bij het opstellen van een nieuw visie-document
voor de veiligheidsregio en vanwege een betere inpassing van deze visie
in P&C-cycli voor de komende jaren, heeft het Algemeen Bestuur besloten dat
vaststelling in 2020 is gepland. Consequentie daarvan is dat dan niet wordt voldaan aan de
wet om vanaf 1 januari 2020 een geldend beleidsplan te hebben. In dit artikel is bepaald dat
het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan
vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio.
Het huidige beleidsplan van VRBZO loopt tot 1 januari 2020.
Om te kunnen voldoen aan de bepalingen van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt
vooruitlopend hierop aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio in de vergadering van
16 december 2019 een beleidsplan conform artikel 14 Wvr ter vaststelling voorgelegd. De
Wet veiligheidsregio’s schrijft in artikel 14, tweede lid een aantal verplichte onderdelen voor
om beleidsmatig inzicht te geven in diverse zaken van operationele aard. Deze onderdelen
zijn allemaal opgenomen in het voorliggende beleidsplan.
In de Wet veiligheidsregio’s is opgenomen: ‘Voorafgaand aan de vaststelling van het
beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het gebied van de
veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan’.
Gelet op het beleidsarme karakter van het voorliggende plan wordt voorgesteld om het
overleg hierover met deze informerende notitie af te doen.
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