
 

Geprint op: 30-04-2019 13:57:05uur C:\Users\kimmh\AppData\Local\Temp\VERSEONVIEWER\474F9F6D1CC84379B41346B3F49DFFB1.docx 

RAADSVOORSTEL 2019 
 

 

 

+ 

 

 

  
Datum 
voorstel: 9 april 2019 

Registratiekenmerk: 224673   

Raadsvergadering van : 25 juni 2019   

Vergadering Commissie van: 11 juli 2019   

Portefeuillehouder: Burgemeester T. Cnossen 

Behandelend ambtenaar: K. Hendriks 

Afdeling Beleid en Ontwikkeling 

 

 
 

Onderwerp / voorstel: Ontwerp beleidsplan VRU 2020-2023 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor een reactie in te dienen op het ontwerp beleidsplan VRU 2020-2023, 

zoals verwoord in de bij dit besluit behorende conceptbrief. 

 

 

Inleiding 

Bijgaand treft u het ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023, zoals vastgesteld in de vergadering 

van het algemeen bestuur van 27 maart jongsleden.  

In de Wet veiligheidsregio’s, artikel 14 lid 1, is de verplichting vastgelegd dat 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 is 

vastgesteld voor de periode 2016-2019. In 2020 start dus een nieuwe beleidsperiode waarvoor 

ook een nieuw beleidsplan moet worden vastgesteld. 

 

Centrale vraag 

Kan de gemeenteraad instemmen met de bijgevoegde conceptreactie op het ontwerp 

beleidsplan VRU 2020-2023? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Het hoofddoel is dat het beleidsplan voldoet aan de wettelijk taak, zoals deze staat beschreven 

in de Wet Veiligheidsregio’s. 

Het inhoudelijke doel van het beleidsplan is te komen tot een integrale aanpak rondom 

vraagstukken die betrekking hebben op de fysieke veiligheid en de bedrijfsvoering van de VRU.   

 

Kader 

Wet veiligheidsregio’s 

 

Argumenten 

Het is een dynamisch beleidsplan, dat richting geeft aan een nieuwe beleidsperiode. Een 

periode waarin de VRU, zo’n 10 jaar na de oprichting, een stap verder wil zetten, en daar ook 

aan toe is.  

 



 

Geprint op: 30-04-2019 13:57:05 uur  2/2 

Dit beleidsplan geeft daar invulling aan. Het geeft impulsen aan de kwaliteit van het werk, 

speelt slagvaardig in op veranderingen in de veiligheidsomgeving en biedt ruimte om de 

organisatie vooruitstrevend en efficiënt te laten werken en groeien. 

 

Effectief beleid: er is een coherente vertaling van ambitie naar beleidsbeginselen voor het 

concern, en naar beleidsdoelstellingen voor de diensten. Deze dienen als basis voor de interne 

jaarplannen en de bijbehorende begrotingsjaarschijf waarin de productie- en 

prestatiedoelstellingen zijn opgenomen. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Het voorstel levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg voor alle inwoners. 

 

Maatschappelijke participatie 

Het ontwerp beleidsplan VRU 2020-2023 is vastgesteld tijdens de vergadering van het 

algemeen bestuur van 27 maart jl. Bij het opstellen van het ontwerp beleidsplan VRU zijn 

diverse partijen (ambtelijk) geconsulteerd.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

In de financiële documenten, zoals de begroting en de jaarrekening, wordt er verantwoording 

afgelegd aan de deelnemende gemeenten. 

 

Financiële consequenties 

Kosten/opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 

toelichting nodig. 

 

Uitgangspunt is om de uitvoering van het beleid binnen de huidige begrotingskaders (formatie 

en budgetten) te laten plaatsvinden. Indien blijkt dat dit uitgangspunt wijziging behoeft, wordt 

via de kadernota en de begroting (additionele) financiële middelen gevraagd worden. 

 

Aanpak/uitvoering 

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel wordt de bijgevoegde brief verzonden 

aan de Veiligheidsregio Utrecht. 

 

Conclusie 

Het ontwerp beleidsplan 2020-2023  is naar aanleiding van de AB-vergadering van 27 maart 

2019 op enkele punten aangepast. Wij stellen voor om op één punt een reactie te geven, 

namelijk het doorvoeren van de TS4 als basisprincipe, waarbij de consequenties voor de 

veiligheid van de vrijwilligers, inwoners en bedrijven nog niet inzichtelijk zijn. Eveneens zijn de 

consequenties voor de slagkracht niet in beeld.  

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Bijlage(n) 

1. Concept raadsbesluit; 

2. Aanbiedingsbrief ontwerp beleidsplan; 

3. Ontwerp beleidsplan VRU 2020-2023; 

4. Collegevoorstel ontwerp beleidsplan VRU. 
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