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Wettelijke basis (aanvullend)
Wet Veiligheidsregio's artikel 14

Fatale termijn:
Een weergave van de consultatie van de gemeenteraad dient uiterlijk 5 november bij de 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ingediend te zijn. Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio 
stelt in haar vergadering van 9 december het ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
vast.

Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van het concept Ontwerpbeleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid 
2. De bedenking naar voren te brengen dat de gemeente Papendrecht er zeer aan hecht dat de aan 
haar verbonden partijen zoals de veiligheidsregio zich bewegen binnen de financiële kaders. Het 
ontwerpbeleidsplan wordt gezien als doorkijk naar de toekomst en bij financiële ontwikkelingen levert 
de gemeente inbreng bij de reguliere begrotingscyclus.
3. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met bijgaande conceptbrief 
hierover informeren. 

Inhoud
Inleiding
Voor u ligt het ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2022-2025. Het beleidsplan is 
naast het regionaal risicoprofiel een wettelijk verplicht planfiguur van de veiligheidsregio. Het 
beleidsplan wordt één keer in de vier jaar door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio 
vastgesteld. Voordat het wordt vastgesteld worden de gemeenteraden in de veiligheidsregio door hun 
burgemeesters geconsulteerd en in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen op het 
ontwerpbeleidsplan kenbaar te maken.

Beoogd effect
Een beleidsplan dat is afgestemd op ontwikkelingen en de veiligheidsrisico's in de regio.

Argumenten
1.1 De burgemeester consulteert de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan

Het beleidsplan is een wettelijk planfiguur op basis van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s 
(WVR).  Op grond van artikel 14 lid 2 van de Wvr overlegt de burgemeester met de gemeenteraad 
haar wensen en bedenkingen over het ontwerpbeleidsplan.

2.1 De in 2019 op het risicoprofiel ingediende zienswijze is overeenkomstig verwerkt in het 
ontwerpbeleidsplan
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Conform artikel 15 wet Veiligheidsregio’s is het ontwerpbeleidsplan mede gebaseerd op het 
risicoprofiel van de veiligheidsregio. Op 11 december 2019 heeft het algemeen bestuur de herziening 
van het regionaal risicoprofiel, met daarin opgenomen de kenbaar gemaakte wensen door de 
gemeenteraad voor het nieuwe beleidsplan, vastgesteld. De wensen die de gemeenteraad had zijn in 
het regionaal risicoprofiel verwerkt. Omdat de risico's hieruit integraal zijn overgenomen in het nu 
voorliggende ontwerpbeleidsplan, zijn de wensen van de gemeenteraad reeds gehonoreerd.

Naast de risico's uit het regionale risicoprofiel wordt een aantal exogene factoren genoemd die op de 
veiligheidsregio afkomen. Zo zijn daar de implementatie van de Omgevingswet en de intensivering 
van de woningbouw in de regio. 

Kanttekeningen
2.1. Exogene ontwikkelingen leiden mogelijk tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de 
gemeenschappelijke regeling.

De in het ontwerpbeleidsplan opgenomen exogene ontwikkelingen leiden mogelijk tot een stijging van 
de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Dit is nog niet bekend. Indien sprake 
is van een stijging van de bijdrage wordt dit onderwerp te zijnentijd met u besproken bij 
de behandeling van een bijgestelde begroting of de begroting van 2023.

De veiligheidsregio heeft immers in de beleidsplanperiode 2022-2025 nadrukkelijk aangegeven de 
afstemming met het algemeen bestuur te zoeken voor het scheppen van heldere financiële kaders. 
Waar mogelijk wordt gekeken of kosten elders neergelegd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld bij de 
deeltijdrichtlijn in relatie tot de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk.

Financiën
De ambities uit het ontwerpbeleidsplan worden vorm gegeven in de begroting van de veiligheidsregio. 
Jaarlijks wordt de raad een zienswijze gevraagd op de ontwerpbegroting van de veiligheidsregio. 

Een zienswijzeronde voor de begroting van 2023 vindt rond mei-juni 2022 plaats. De uitvoering van 
het beleidsplan inclusief overige ambities zal ingepast moeten worden binnen de begroting van de 
veiligheidsregio en zal indien nodig bijgesteld moeten worden. 

Uitvoering
De consultatie bij de gemeenten en andere samenwerkingspartners (Wvr artikel 14 lid) vindt plaats tot 
en met begin november 2021. In oktober 2021 vindt er een digitale raadsbijeenkomst plaats over het 
beleidsplan en beantwoording van vragen voor de tien gemeenten. Tot 5 november 2021 kunnen 
gemeenten hun zienswijze op het ontwerpbeleidsplan bij de veiligheidsregio kenbaar maken. 
Definitieve vaststelling van het beleidsplan vindt plaats in het algemeen bestuur van 9 december 
2021.

Communicatie & participatie
-

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
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Bijlagen
1. Bijlage 1 - 2021-0562_brief Ontwerp beleidsplan aan de burgemeesters VRZHZ.pdf
2. Bijlage 2 - Ontwerpbeleidsplan 2022-2025 versie 1.2.pdf
3. Bijlage 3 - UB zienswijze  - ontwerpbeleidsplan vrzhz 2022-2025 def.doc
4. Bijlage 4 - bijlage C 2018 063A Ontwerp Dekkingsplan brandweer ZHZ versie 02.16 definitief.docx
5. Bijlage 5 - Bijlage D Beleidsplan Vakbekwaamheid VRZHZ 2022-2025.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Wet Veiligheidsregio's artikel 14

besluit:

1. Kennis te nemen van het concept Ontwerpbeleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
2. De bedenking naar voren te brengen dat de gemeente Papendrecht er zeer aan hecht dat de aan haar 
verbonden partijen zoals de veiligheidsregio zich bewegen binnen de financiële kaders. Het 
ontwerpbeleidsplan wordt gezien als doorkijk naar de toekomst en bij financiële ontwikkelingen levert de 
gemeente inbreng bij de reguliere begrotingscyclus.
3. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met bijgaande conceptbrief hierover 
informeren. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


