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Programma

• Toelichting beleidsplan
• Rol gemeenteraad
• Verantwoordelijkheden en taken 

veiligheidsregio
• In gesprek
• Vervolg



Regionaal beleidsplan 2024-2027

• Wettelijke verplichting
• Ambities en doelstellingen ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio
• Geeft richting aan de doorontwikkeling van de veiligheidsregio 

(inrichting)
• Maatschappelijk effect
• Verbindend
• Formele rol gemeenteraden - zienswijzen



Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor: 
• het instellen en in stand houden van de brandweer en 

geneeskundige hulpverlening (GHOR)
• het organiseren van de (voorbereiding op) rampenbestrijding en 

crisesbeheersing
• Ambulancezorg
• Zorg- en Veiligheidshuis

Verantwoordelijkheden en taken



Brandweerzorg: 
• Voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) brand
• Inventariseren en analyseren van én adviseren over brandrisico’s
• Hulpverlening en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
• Adviseren over preventieve voorzieningen en maatregelen
• Opleiden, Trainen en Oefenen & Planvorming
• Repressie (incl. meldkamer brandweer)

Taken



Geneeskundige hulpverlening (GHOR): 
• Organiseren geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, 

rampen en crises
• Regisseren ketensamenwerking binnen de geneeskundige kolom

Taken



Rampenbestrijding en crisisbeheersing: 
• Coördineren van de samenwerking bij het voorkomen, beheersen 

en bestrijden van rampen en crises.
• Netwerkfunctie
• Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen & Multidisciplinaire 

planvorming
• Leiding en coördinatie bij rampen en crises
• Evaluatie

Taken



Ambulancezorg: 
• Toegankelijke, kwalitatieve en doelmatige zorg
• Meldkamer ambulancezorg
• Verlenen ambulancezorg

Zorg- en Veiligheidshuis:
• Terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van 

veiligheidsrisico’s. 
• Ketenregie: verbinden van zorg en veiligheid

Taken



De wereld van de VRNHN verandert



Megatrends & ontwikkelingen

Veranderende verhoudingen
tussen mens en natuur (disbalans)

Polarisatie en groeiende
ongelijkheid en tegenstellingen

Toenemende onzekerheid en
fluctuerend vertrouwen in instituties

Wederzijdse afhankelijkheid en
hyper verbonden netwerken

Intensivering gebruik van de 
Noordzee

Energietransitie: wonen, 
industrie, verkeer & vervoer en
materialen en schaarste

Klimaatverandering: nieuwe
extremen, droogte en wateroverlast

Digitale ontwrichting en
kwetsbaarheid vitale infrastructuren



Megatrends & ontwikkelingen

Oorlog in Oekraïne Vluchtelingencrisis



• Wat zijn specifieke omstandigheden in uw gemeente?

• Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en risico’s?

• Wat kan de Veiligheidsregio hierin betekenen?

• Waar moet de Veiligheidsregio zich op richten? 

Vanuit uw perspectief in 2027



• Tot mei 2023: Gesprekken met stakeholders

• Mei – september 2023: schrijven concept

• Oktober 2023: Voorlopige vaststelling conceptbeleidsplan

• December 2023 – januari 2024: Zienswijzen gemeenteraden

• Februari 2024: Reactiedocument op zienswijzen

• Maart 2024 Vaststellen beleidsplan VRNHN (AB)

Het vervolg


