
 

 

 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2015 

Door tusenkomst van : Raadscommissie van 7 december 2015 

Nummer : 64 

Onderwerp : Consultatie concept Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan 
Veil igheidsregio Groningen 

Bijlage(n) : 1.    Regionaal Risicoprofiel Groningen 2016-2019 (concept)            

2.    Bij lagen Regionaal Risicoprofiel Groningen 2016-2019 
(concept)               

3.    Beleidsplan Veil igheidsregio Groningen 2016-2019 
(concept)            

4.    Toelichting consulteren t.b.v. de raden 

5.    Concept raadsbesluit 

Steller advies : E. Hageman 

   

   

   

Samenvatting : Op 20 oktober 2015 heeft het college het concept Regionaal 
Risicoprofiel en Beleidsplan Veil igheidsregio Groningen van 
de Veil igheidsregio (VRG) ontvangen. Wij zenden de con-
cepten aan u ter consultatie. De gemeenteraad wordt uitge-
nodigd zijn zienswijze in de vorm van wensen kenbaar te 
maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.  

 

   

Voorgestelde beslissing : 1.    Kennis te nemen van het concept Beleidsplan en het 
concept Regionaal Risicoprofiel van de Veil igheidsregio 
Groningen; 

2.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een 
zienswijze uit te brengen omtrent het beleidsplan 2016-
2019 Veil igheidsregio Groningen; 

3.    Het college op te dragen om uiterl i jk 1 januari 2016 het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Veil igheidsregio Groningen schrifteli jk te informeren 
over deze besluiten. 
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Inleiding 
Het algemeen bestuur van de veil igheidsregio Groningen heeft op d.d. 16 oktober 2015 
besloten het Beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel (RRP) Veil igheidsregio Gro-
ningen 2016-2019 in conept vast te stellen en beide concepten ter consultatie voor te 
leggen aan de gemeenteraden. Uw raad heeft de mogelijkheid om hun zienswijze in de 
vorm van wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.  
 
Met het Beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel geeft he bestuur van de gemeen-
schappelijke regeling Veil igheidsregio Groningen invull ing aan zijn wetteli jke verant-
woordeli jkheid (Wet veil igheidsregio’s, art ikel 14 en artikel 15) om ten minste eenmaal 
in de vier jaar en beleidsplan en een regionaal r isicoprofiel vast te stellen. De Wet 
veil igheidsregio’s stelt dat voorafgaand aan het vaststellen van de beleidsdocumenten 
aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden: 
 
1.  Ten aan zien van het beleidsplan overlegt de burgemeeser van de gemeente    in 

het gebied van de veil igheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleids-
plan (art. 14, l id 2a) 

2.  Ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel stelt het bestuur van de veil igheidsre-
gio dit vast, na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het 
bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het 
beleidsplan op te nemen beleid (art. 15, l id 3) 

 
Als bij lagen treft u aan: 
• Regionaal Risicoprofiel Groningen 2016-2019 (concept) 
• Bijlagen Regionaal Risicoprofiel Groningen 2016-2019 (concept) 
• Beleidsplan Veil igheidsregio Groningen 2016-2019 (concept) 
• Toelichting consultatie RRP en beleidsplan veil igheidsregio Groningen t.b.v. de ra-

den 
• Concept raadsbesluit 
 
Toelichting concept Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veil igheidsregio 
Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veil igheidsregio 
Groningen vastgesteld r isicoprofiel. Het r isicoprofiel vormt de wetteli jke basis onder 
het beleid van Veil igheidsregio. Het geeft zicht op de voor rampenbestr i jding en criss i-
beheersing relevante r isico’s binnen de regio Groningen. 
 
Het beleidsplan is geschreven vanuit het perspectief en ten behoeve van de samen-
werking tussen de partners binnen Veil igheidsregio Groningen. Het bestuur van de 
veil igheidsregio acht deze multidisciplinaire samenwerking namelijk cruciaal voor een 
goede taakuitvoering. De partners houden bij de ontwikkeing van hun eigen beleid, 
waar dat relevant is voor de multidisciplinaire samenwerking, rekening met de inhoud 
van dit beleidsplan. Het doel van het beleidsplan is tweeledig: 
1.  Het beleidsplan beschrijft de gezamenlijke ambitie en beleidsmatige koers voor de 

komende jaren 
2.  Het beleidsplan is opgesteld om de samenwerking tussen de partners op het gebeid 

van r isico- en crisisbeheersing op gerichte wijze verder te ontwikkelen. 
 
Voor nadere toelichting verwijzen we u naar de toeliching consulteren gemeenteraden 
met betrekking tot concept Regionaal Risicoprofiel en Beledisplan Veil igheidsregio. 
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Basis voor planvorming 
De Veiligheidsregio geeft in samenhang met het r isicoprofiel, bleleidsplan,crisisplan en 
evaluatiemethodiek r ichting aan zijn werk op het gebied van r isico- en crisisbeheer-
sing. Met deze plannen wordt op vier vragen antwoord gegeven: 
1.  Wat bedreigt de vitale belangen van de samenleving en hoe erg is dat? (Risicopro-

fiel) 
2.  Wat moeten wij dan kunnen en hebben we daarbij nodig? (Beleidsplan) 
3.  Zijn we voorbereid, er klaar voor? (Crisisplan) 
4.  Kan het nog beter? (Evalueren) 
 
De Veil igheidsregio geeft voorafgaand aan de raadscommissie een mondelinge toelich-
ting. 
 
Conclusie en formuleren reactie aan het bestuur van de veil igheidsregio Groningen 
Het concept Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan van de veil igheisregio Groningen 
is ter consultatie en het kenbaar maken van uw wensen omtrent het in het beleidsplan 
op te nemen beleid aan u voorgelegd. 
 
Hierbij wordt verzocht om zo nodig uiterl i jk 1 januari 2016 uw zienswijze kenbaar te 
maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de veil igheidsregio 
Groningen.  
 
Voorgestelde beslissing  
1.  Kennis te nemen van het concept Beleidsplan en het concept Regionaal Risicopro-

fiel van de Veil igheidsregio Groningen; 
 
2.  Geen gebruik te maken van de mogelijkeheid om een zienswijze uit te brengen om-

trent het beleidsplan 2016-2019 Veil igheidsregio Groningen; 
 

3.  Het college op te dragen om uiterl i jk 1 januari 2016 het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Veil igheidsregio Groningen schrifteli jk te informeren 
over deze besluiten. 

 
Haren, 10 november 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 
 


