GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Veiligheidsregio
Gelderland Zuid (VRGZ)

Algemene stelling
• de feitelijke structuur en inhoud van de VRGZ: veelal wettelijke
taken/bevoegdheden i.p.v. overgedragen vanuit gemeente
• sturing daarop vanuit gemeenteraden is beperkt
• geen lokale doelstellingen of beleidskeuzes voor ambulancedienst,
brandweer of crisisaanpak
• concrete invloed beperkt zich tot de middeleninzet en Regionaal Beleidsplan

Regionaal Beleidsplan
• 4 jaarlijks herzien
• concept Regionaal Beleidsplan 2016-2019 vrij gegeven door AB op 5 nov jl.
• discussiepunten t.a.v. Regionaal Beleidsplan in de commissie FAZ bespreken
• college presenteert haar visie op de discussiepunten c.q. dillema’s
• uitkomsten uit deze discussie in de commissie FAZ verwoorden in een brief
• in de raad van 15 december deze brief agenderen
• brief namens de raad aan de VRGZ sturen met onze aanbevelingen voor het
nieuwe Regionale Beleidsplan

Actualisatie missie & visie VRGZ (1)
Missie (2009)
De VRGZ is een daadkrachtige, betrouwbare en alerte organisatie voor
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie
op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij is dé organisatie
die, samen met de 16 gemeenten, politie en alle andere betrokken
organisaties, zorgt voor een veilige samenleving in Gelderland Zuid.
Visie (2009)
De VRGZ opereert in een samenleving die zich kenmerkt door snelle
technologische en infrastructurele ontwikkelingen, een toenemende invloed
van de media, individualisering, economische en demografische
veranderingen en groter wordende veiligheidsrisico’s. De VR signaleert deze
maatschappelijke ontwikkelingen, speelt hier alert en proactief op in en stemt
haar beleid en taakuitvoering hierop af.

Actualisatie missie & visie VRGZ (2)
College standpunt
Binnen de Missie mag nadrukkelijker naar voren komen dat de VRGZ
weliswaar dé organisatie is voor de Veiligheid binnen de regio (en dus de
gemeenten) maar dat gerichtheid op samenwerking met diverse partners
(gemeenten, private en publieke partijen, burgerinitiatieven) toegevoegd moet
worden.
De vigerende Visie kan ook in de voor ons liggende periode blijven gelden. De
in de beleidsnota aangegeven toevoegingen van de thema’s
Informatiemanagement, Communicatie, Risicogerichtheid en
Zelfredzaamheid/Burgerparticipatie zijn logische aanvullingen.

Prioritering risico’s in de regio
College standpunt
De ligging van Beuningen
(aan de Waal, vele
hoofdtransportwegen) zorgt
er voor dat wij bij veel
risico’s in beeld zijn.
Overzicht is helder en ook
de aandachtsgebieden voor
de komende jaren zijn goed
gekozen.

(Verminderde) zelfredzaamheid (1)
Zelfredzaamheid tijdens crisis en rampen
Groot deel van de Nederlandse bevolking is meer dan voorheen wel eens
gedacht zelfredzaam (denk aan de evacuatie bij hoogwater). Maar door
veranderingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing) én het feit dat we
mensen veel langer zelfstandig thuis willen laten wonen, dient zich een
dilemma aan.
Onder normale omstandigheden kunnen grote groepen mensen zeer
zelfredzaam zijn. Maar hoe is dat tijdens een crisis of bij een ramp?
Vinden wij het de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zich ook tijdens
een crisis of een ramp zelfredzaam te tonen en zelf in actie te komen?

(Verminderde) zelfredzaamheid (2)
College standpunt
Uiteraard moeten we scherp toezien op diegene die tijdens kritieke situaties
zoals ook bij rampen en crisis niet zelf actie kunnen ondernemen. De vraag
hier is meer of de VRGZ daarvoor verantwoordelijk is en/of de VRGZ daar in
haar werkzaamheden ruimte en middelen voor moet inzetten.
Het college is van mening dat dit niet primair een zaak is van de VRGZ.
Daartoe zouden we dan ook de VRGZ meer moeten gaan bekostigen om
deze taak in te vullen. Het ligt meer voor de hand dat gemeenten dit zelf zullen
doen met hun sociale teams (dus inclusief de zorginstellingen de daarbij
meedoen), buurt- en wijkactiviteiten en met het stimuleren van eigen
burgerinitiatieven, hierin dienen te voorzien.

Burgerparticipatie en veiligheid
Inzet van burgerparticipatie bij oefenen en in panels
Een toenemende betrokkenheid van burgers bij het veiligheidsbeleid is een
maatschappelijk thema. Ook via het betrekken van inwoners bij oefeningen of
hen via panels vragen naar hun bijdrage aan de veiligheidsopgaven zijn
mogelijkheden. Daarmee kunnen bv ook handelingsperspectieven bij risico’s
beter en breder bekend gemaakt worden.
College standpunt
Ons college is voorstander van een verdergaande betrokkenheid van onze
burgers bij de opgaven van de overheid. Zeker de voorbeelden die de VRGZ
zelf aandraagt kunnen daarin zinvol zijn. Wel denken wij dat het goed is het bij
een beperkt aantal pilots te laten en eerst te zien wat het feitelijk oplevert.

VRGZ en onze ruimtelijke plannen
Hoe (goed) adviseert de VRGZ ons?
Momenteel adviseren onderdelen van de VRGZ (vaak de brandweer) onze
gemeente bij plannen in het ruimtelijk domein. Bij stedebouwkundige plannen,
bij aanpassingen aan de weginfrastructuur, bij evenementenvergunningen of
bij de verlening van Omgevingsvergunningen. Is dat advies voldoende?
College standpunt
Het college is van mening dat de wijze waarop deze advisering plaats vindt
door de VRGZ (soms op wettelijke basis, soms omdat wij het verzoeken)
adequaat en ruim voldoende is. Met name ook de korte lijnen met de
brandweerorganisatie binnen de VRGZ zorgen voor veelvuldig en
professioneel advies.

