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^ Onderwerp: Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2013-2015 

Advies: 
- Instemmen met het "Concept Beleidsplan VRT 2013-201 5" . 

De gemeenteraad voorstellen het "Concept Beleidsplan VRT 2013-2015" zoals deze is 
bijgevoegd voor kennisgeving aan te nemen en het Dagelijks Bestuur van de VRT hiervan 
op de hoogte te stellen. 
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Korte samenvatting: 
Volgens de Wet Veiligheidsregio's stelt het bestuur van de Veiligheidsregio ten minste eenmaal in 
de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 
Veiligheidsregio. 
Het beleidsplan is de opvolger van het beheersplan, zoals verplicht volgens de Wet rampen en 
zware ongevallen. Het Beleidsplan is dus een wettelijke planfiguur, een instrument voor de 
vertaling van bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities naar operationele voorbereiding en 
taakuitvoering. Waar het beheersplan primair de rampenbestrijding als invalshoek neemt, richt het 
beleidsplan zich op het bredere concept van rampenbestrijding én crisisbeheersing. 

Het Beleidsplan sluit aan en is gebaseerd op de risico's in de regio, zoals beschreven in het 
"Regionaal risicoprofiel". 

Aanleiding: 
Op grond van de Wvr art. 1 5 lid 3 moeten de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld te 
reageren op het concept Beleidsplan VRT. 

Relevante eerdere besluiten: 
10 oktober 2011 Vaststell ing "Regionaal risicoprofiel" (Algemeen Bestuur VRT) 
7 februari 2012 Raad: "Regionaal risicoprofiel" ter afdoening in handen gesteld van het 

college van B&W. Van de afdoening is mededeling gedaan in de 
raadscommissie A B Z M 

23 mei 2012 Vaststell ing Concept Beleidsplan VRT 2013-2015 (Dagelijks Bestuur VRT) 

Doelstelling: 
Dit beleidsplan beoogt richting te geven aan de professionele inspanningen om de 
rampenbestrijding, en de crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing in het gebied van 
Veiligheidsregio Twente op de best mogelijke wijze uit te voeren. Tevens beoogt het plan de 
samenwerking tussen de veiligheidsregio en haar partners in veiligheid te bevorderen. In 
samenhang met de begroting- en rekeningcyclus draagt het bij aan de verantwoording van de 
prestaties van Veiligheidsregio Twente naar de 14 gemeenten. Ten slotte dient het ter 
communicatie van de prestaties van de Veiligheidsregio Twente naar burgers, instellingen en 
bedrijven in de regio, alsmede naar anderen buiten de regio. 
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Oplossing: 
Instemmen met het Concept Beleidsplan VRT 201 3-201 5 en de gemeenteraad voorstellen deze 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Effecten: 
Samenwerking bewerkstelligen tussen brandweer, politie, geneeskundige partners en andere 
veiligheidspartners en te streven naar een veilig Twente voor de inwoners, zij die hier werken of 
verblijven en al degenen die hulp verlenen in noodsituaties. 

Financiële consequenties: 
Geen. De ontvlechting van de gemeentelijke Brandweer is een apart traject. 

Personele consequenties: 
Geen 

Juridische consequenties: 
Geen 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t 

Communicatie: 
n.v.t 

Overige consequenties: 
Het "P lan" is hier door omstandigheden blijven liggen waardoor het voor de Raad niet meer 
mogelijk is om voor 5 november 2012 hun wensen kenbaar te maken. Door de Raden van de 
overige 13 Twentse gemeenten zijn geen bezwaren tegen het plan ingebracht. Zij hebben 
inmiddels allen ingestemd met het plan. Naar vewachting zal het "P lan" 5 november a.s. dan ook 
zonder de eventuele wensen van onze Raad door het AB worden vastgesteld. Mochten er toch 
nog wensen zijn dan zullen deze alsnog aan het DB van de VRT kenbaar worden gemaakt. 

Planning: 
Algemeen Bestuur van de VRT 5 november 2012 

22 november 2012 
11 december 2012 

Cie A B Z M 
Raad 


