* Onderscheid tussen geografisch gebied van de veiligheidsregio en regionale eenheid politie
Het geografische gebied van de Veiligheidsregio Groningen is
gelijk aan het grondgebied van de provincie Groningen. In de
veiligheidsregio Groningen werken 23 gemeenten samen. Ze
hebben samen een gemeenschappelijke regeling waarin ze de
veiligheidsregio taken hebben ondergebracht. Daarnaast hebben
de 23 Groninger gemeenten ook de GGD ondergebracht in
dezelfde gemeenschappelijke regeling. Deze heet dan officieel
ook: Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR).

Op 1 januari 2013 is de landelijke politie van start gegaan. Daardoor bestaat de oude term
politieregio niet meer. De landelijke politie is ingedeeld in 10 regionale eenheden. Er wordt nu
gesproken over de regionale politie-eenheid Noord Nederland (blauwe vlak).

* Taken
Taak veiligheidsregio
Waarborgen van een doelmatige en slagvaardige hulpverlening mede op basis van een
gecoördineerde voorbereiding door operationele en bestuurlijke integratie van brandweerzorg,
rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Taak politie
Te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, het verlenen van hulp aan hen die
deze behoeven en de opsporing van strafbare feiten.

* Benoeming voorzitter
Veiligheidsregio
De voorzitter van de Veiligheidsregio wordt bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur,
benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit
worden geschorst en ontslagen. Over de benoeming, de schorsing en het ontslag wordt de
commissaris van de Koning(in) om advies gevraagd (art. 11 Wvr).
De voorzitter van de Veiligheidsregio is voorzitter van het Veiligheidsbestuur en van het Regionaal
Beleidsteam (RBT).
Regionale politie-eenheid
Onze Minister wijst voor elk gebied waarin een regionale eenheid de politietaak uitvoert voor een
periode van vier jaren een regioburgemeester aan. De burgemeesters van de gemeenten in dat
gebied worden in de gelegenheid gesteld een gezamenlijke aanbeveling voor de aanwijzing te doen
(art. 38c Politiewet).
De regioburgemeester is voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Politie-Overleg (RBPO).

* Plaatsvervangend voorzitters
Veiligheidsregio
Er is een plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio voor de koude fase en een plaatsvervangend
voorzitter voor de warme fase (= plaatsvervangend voorzitter RBT).
politie
Naar verwachting zal er op korte termijn bekeken worden of het wenselijk is een plaatsvervangend
regioburgemeester aan te wijzen.

* Verschil tussen koude en warme fase van de Veiligheidsregio
Binnen de Veiligheidsregio wordt een zgn. koude en warme fase onderscheiden.
De koude fase is de fase waarin er géén rampen of crises zijn en de regio zich voorbereidt op
calamiteiten die kunnen optreden. Dan is het veiligheidsbestuur het orgaan dat besluiten neemt.
De warme fase is de fase waarin er wél een calamiteit aan de orde is, en er – afhankelijk van de aard
en omvang van de calamiteit – wordt ‘opgeschaald’.
We kennen 4 opschalings- ofwel Grip-niveaus:
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure

Niveau
GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

Wat
Commando
Plaats Incident
(CoPI)
Regionaal
Operationeel
Team (ROT)
Gemeentelijk

Wat er gebeurt
Alleen operationele diensten op de plaats van het incident

Leidinggevenden van de operationele diensten komen bijeen aan de Sontweg.

Ingeval van een incident met bestuurlijke impact wordt een GBT gevormd.

GRIP 4

BeleidsTeam
(GBT)
Regionaal
Beleidsteam
(RBT)

Daarin de betrokken lokale burgemeester met adviseurs. GBT werkt naast en
samen met het ROT.
Ingeval van gemeentegrensoverschrijdende problematiek roept de voorzitter
VR het RBT bijeen aan de Sontweg. RBT werkt ook naast en samen met het
ROT. Bij opschaling naar GRIP 4 is de voorzitter van de Veiligheidsregio tevens
voorzitter van het RBT.

* Specifieke taken/verantwoordelijkheden van de voorzitter VR en de regioburgemeester
Specifieke (belangrijkste) taken
Voorzitter Veiligheidsregio

Regioburgemeester

Vertegenwoordigt VR in en buiten
rechte (art. 11.4)
Nodigt ‘andere functionarissen uit’
bij vergaderingen van het
veiligheidsbestuur, als het
onderwerp van bespreking
verlangt dat die functionarissen
daarbij zijn (art. 12.2)
Zit de vergaderingen voor van het
veiligheidsbestuur (art. 11)
Verschaft de minister op zijn
verzoek informatie over wijze
waarop de veiligheidsregio de
taken uitoefent (art. 24.1)
Coördineert benodigde bijstand
(art. 51)
Roept RBT bijeen bij bovenlokale
incidenten (art. 39)
Neemt deel aan het overleg van de
minister van V&J met de 10
regioburgemeesters (art. 19).
Is voorzitter van het Regionaal
Bestuurlijk Politie-Overleg (art. 39)
Houdt regie op het opstellen van
het regionaal beleidsplan (art. 39).
Bemiddelt bij tegengestelde
belangen en hakt eventueel (in
overleg met Hoofdofficier van
Justitie) knopen door (art.39)

Verantwoording afleggen aan
wie?
Veiligheidsbestuur

Minister van V&J

Veiligheidsbestuur
Gemeenteraden van betrokken
gemeenten
Alle burgemeesters van NoordNederland (art. 38d)
Idem
Idem
idem

* Verschil tussen beheer en gezag over de politie
Het gezag over de politie betreft de beslissingsbevoegdheid over de inzet en het optreden.
Indien de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering
van de hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de burgemeester. In het kader van de opsporing
van strafbare feiten staat de politie onder het gezag van de Officier van Justitie.
Het beheer van de politie omvat de zorg voor de organisatie (zorgen dat het apparaat goed kan
functioneren). Het betreft dus personeel, materieel, financiën etc. Deze taak ligt sinds 1 januari jl. bij
de minister van Veiligheid en Justitie.

* Korpsbeheerder bestaat niet meer
Sinds de invoering van de nieuwe Politiewet op 1 januari j2013 bestaat de functie ‘korpsbeheerder’
niet meer. Het beheer over de politie is overgegaan van de 25 voormalige korpsbeheerders naar de
minister van Veiligheid en Justitie.

* Wie bepaalt/beoordeelt welk GRIP-niveau aan de orde is.
Niveau
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4

Wat
Commando Plaats Incident
Regionaal Operationeel Team
Gemeentelijk BeleidsTeam
Regionaal Beleidsteam

Bevoegd tot opschalen naar dit niveau:
Leider CoPI
Operationeel Leider (OL)
Burgemeester (op advies OL)
Vz RBT (op advies OL)

