
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 06-02-2023

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Wensen en bedenkingen Visie Brandweerzorg 2030 ev., Kaderbrief 2024-2027 (1 februari 2023), 
Wensen-en-bedenkingen-Visie-Brandweerzorg-2030-en-Kaderbrief 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Nicole Noordhof – beleidsadviseur, 06-21699106, nicole.noordhof@groningen.nl 

Henk Bos – beleidsadviseur veiligheid, 06-301655239, henk.bos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De Visie brandweerzorg 2030 in samenhang met het Organisatieplan en het Regionale Dekkingsplan 
beschrijft de gezamenlijke ambitie en beleidsmatige koers voor de komende jaren en is bedoeld om 
de samenwerking tussen de partners op het gebied van risico- en crisisbeheersing verder te 
ontwikkelen. De definitieve Visie brandweerzorg 2030 en het bijbehorende Organisatieplan en 
Regionale Dekkingsplan 2023 - 2026 Veiligheidsregio Groningen worden na de consultatieronde 
definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen in de 
vergadering van juni 2023.

Naast de bovengenoemde plannen heeft de VRG eveneens een kaderbrief 2024-2027 aangenomen. 
In de kaderbrief 2024-2027 van de VRG wordt vanaf 2024 voor het strategisch huisvestingsplan 
rekening gehouden met een structurele uitzetting van de begroting van 1,3 miljoen euro.

Wijze van behandeling 
Meningsvormend

Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd bedraagt (afhankelijk van het aantal insprekers) voor 
raadsleden maximaal 3 à 4 minuten per fractie en voor het college 10 à 15 minuten, exclusief 
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interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

De aanvraag is gericht op het meegeven van wensen en bedenkingen aan het college. Het woord is 
gelijk aan de deelnemers van de sessie, aangezien het college zijn overwegingen al kenbaar heeft 
gemaakt in de collegebrief. De raad mag hun overwegingen kenbaar maken en een reactie vragen 
aan het college. 

- Allereerst (maar uiteraard ná evt. insprekers) krijgen de woordvoerders de gelegenheid hun 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan de raad en het college. 

- Tot slot kan het college evt. vragen die toch nog gesteld zijn beantwoorden en een eerste 
reactie geven in geval van aangekondigde moties vreemd

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
De brief vraagt specifiek om wensen & bedenkingen van de raad. 

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Algemeen Veiligheid 

Dossier: Veiligheidsregio-en-Politie-eenheid 

Nadere informatie
https://www.brandweer.nl/groningen/ 

https://veiligheidsregiogroningen.nl/ 
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