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Geachte heer, mevrouw, 

Inleiding 
Bij de brief van 23 april j l . heeft u de conceptbegroting 2019 en de 
jaarstukken van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) ontvangen. 
Vervolgens ontving u bij brief van 23 mei j l . de Meerjarenkoers "Grip op 
risico's" 2018-2021 van de VRG. 
In uw commissie Financiën & Veiligheid van 6 juni j l . heeft de VRG 
daarover een presentatie verzorgd. 
De behandeling van de conceptbegroting 2019 en de meerjarenkoers kunnen 
desgewenst inhoudelijk plaatsvinden in uw commissie Financiën &Veiligheid 
op 11 juli aanstaande. 

Inhoudelijk 
De meerjarenkoers is bedoeld als inhoudelijke richting voor de VRG en dient 
als basis voor een stabiel financieel meerjarenperspectief. De meerjarenkoers 
past bij het beeld dat wij hebben over de noodzakelijke doorontwikkeling op 
een aantal thema's. 

Ter illustratie; 
Dynamisch risico gestuurd werken past bij een grote gemeente in 
ontwikkeling. De vele evenementen, de oude binnenstad en een zeer divers 
samengestelde samenleving maken dat er voortdurend gekeken moet worden 
waar de risico's liggen en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden . 
De versterking van de gemeentelijke kolom past in de door zowel uw raad als 
ons college onderkende noodzaak om (gemeentelijk) crisismanagement op 
een hoger plan te brengen. 



Bladzijde 
Gemeente 

\jron/ngen 

Preventieve brandweerzorg in nauw contact met gemeenten, zoals de 
buurtbrandweerman, past uitstekend binnen ons gebiedsgericht werken. 

De Meerjarenkoers "Grip op risico's" achten wij daarom passend en goed 
aansluitend bij ons eigen beleid. 

Specifieke afspraken 
De meerjarenkoers is uiteraard op hoofdlijnen en geldt voor de gehele 
veiligheidsregio Groningen. Specifieke afspraken over inzet en handhaving 
door de brandweer zullen wij zoals u van ons gewend bent vastleggen in ons 
jaarplan Veiligheid en in ons handhavingsplan. Daarnaast zult u periodiek 
door middel van een bijlage bij de veiligheidsmonitor op de hoogte worden 
gebracht van de concrete inzet van de brandweer in de gemeente Groningen. 

Tot besluit 
In de brief van 23 mei 2018 omtrent de begroting 2019 hebben wij al 
aangegeven de stijging in de bijdrage van de Gemeente Groningen aan de 
VRG begrijpelijk en noodzakelijk te achten. Wij hebben u geadviseerd geen 
wensen en bedenken in te dienen over de begroting. 

Wij onderschrijven de inhoudelijke lijn van de VRG met betrekking tot de 
meerjarenkoers en adviseren u geen zienswijze in te dienen op de 
Meerjarenkoers "Grip op risico's 2018-2021. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


