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Beleidsplan en risicoprofiel

Geachte leden van de raad,
Vanwege de taakverbreding die is ontstaan op het vlak van brandweerzorg en integrale veiligheid,
is het huidige beleidplan aangepast. In de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 juni 2014 is
het concept-beleidsplan vastgesteld met bijbehorend risicoprofiel. Vervolgens dient het conceptbeleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015-2018 (inclusief het concept regionaal
risicoprofiel) overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s voor consultatie voorgelegd te worden aan u
als gemeenteraad en andere crisispartners. Daarna kan definitieve besluitvorming plaatsvinden in
het algemeen bestuur.
Met deze brief wordt uw reactie gevraagd op het beleidsplan en het risicoprofiel. Tevens wordt een
korte toelichting gegeven op de inhoud van het beleidsplan.
Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015 – 2018 “Samenwerken voor meer
maatschappelijk rendement”
Dit beleidsplan borduurt voort op de maatschappelijke ambities uit het vorige beleidsplan, maar
aanpassing was noodzakelijk vanwege diverse ontwikkelingen. De brandweer wordt namelijk in
2014 geregionaliseerd, de veiligheidshuizen zijn per 2014 ingebed in de organisatiecontext van de
veiligheidsregio, de meldkamer wordt in de komende jaren onderdeel van de landelijke
meldkamerorganisatie (LMO) en de verdere professionalisering van risicobeheersing wordt binnen
het regionale netwerk verder vormgegeven. Dat alles was aanleiding om bijstellingen en
aanscherpingen te maken op de ambities zoals genoemd in het vorige beleidsplan.
Samenwerken voor meer maatschappelijke rendement
Met dit beleidsplan gaat de veiligheidsregio een volgende fase in van haar strategie gericht op
samenwerken, waar in het vorige beleidsplan voor is gekozen. Tot 2015 lag daarbij de nadruk op
slimmer samenwerken om daarmee te kunnen voldoen aan de nieuwe financiële kaders. Vanaf
2015 wordt de samenwerking óók gericht op het verhogen van het maatschappelijk rendement.
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Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke
bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een duidelijke verbetering zichtbaar moet
zijn. De veiligheidsregio realiseert zich terdege dat er vele factoren van invloed kunnen zijn op de
veiligheidssituatie in de regio. Toch worden deze doelstellingen benoemd; het zijn streefwaarden
en deze zijn richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren; zowel van de
veiligheidsregio als ook in de samenwerking met partners. Deze doelstellingen ‘richten’ de
samenwerking van partijen omdat het zorgt voor een collectieve ambitie, het maakt duidelijk wie er
precies bij de aanpak moet worden betrokken (wie levert er écht een bijdrage?) en omdat het zorgt
voor een gezamenlijk belang en daarmee commitment van betrokken partijen.
Financiële kaders vragen om effectief samenwerken
De veiligheidsregio opereert binnen de financiële kaders die door de gemeenten zijn gesteld. De
budgetruimte is daarmee, zeker in deze tijden, beperkt. Dat vraagt om goede afwegingen over de
inzet van middelen en adequate samenwerking met de juiste partners. Het sturen op
maatschappelijk rendement helpt daarbij. Uit de genoemde programma’s blijkt dan ook dat de
diensten van de veiligheidsregio’s samenwerken met ketenpartners, burgers en bedrijven om
daarmee de beoogde effecten te bereiken. Daarbij is goed nagedacht hoe de inspanningen elkaar
effectief aanvullen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Het jaar 2014 is een overgangsjaar
omdat de nieuwe organisatie zich moet zetten en nieuwe afdelingen een plek krijgen. Vanuit die
robuuste basis kan VR NHN vanaf 2015 de samenwerking met maatschappelijke partners verder
vorm geven. Dat betekent niet alleen veiligheidspartners, maar nadrukkelijk ook partners in zorg en
welzijn, milieu, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanuit samenwerking in die netwerken wil de
veiligheidsregio dan ook meer bereiken, in termen van maatschappelijk rendement.
Regionaal risicoprofiel Noord-Holland Noord
De basis voor het regionaal beleidsplan is het regionaal risicoprofiel. Dit bevat een overzicht van
risicovolle situaties in Noord-Holland Noord, die de normale werkzaamheden van hulpdiensten
substantieel overstijgen. De risico’s zijn ingedeeld in drie risicocategorieën en gebaseerd op de
mate van (bestuurlijke) beïnvloedbaarheid om de mate van waarschijnlijkheid en impact van de
risico’s binnen de regio Noord Holland Noord te kunnen reduceren.
Besluitvorming begroting 2015
Dit beleidsplan is gebaseerd op de hoogte van de concept-begroting 2015, zoals vastgesteld in het
algemeen bestuur van 9 mei 2014. De definitieve besluitvorming van de begroting staat
geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 3 oktober 2014. Mocht deze
definitieve besluitvorming leiden tot extra bezuinigingen, dan zal dit ook gevolgen hebben voor de
inhoud van dit beleidsplan. Indien noodzakelijk zal een aangepaste ambitie van het beleidsplan
opnieuw voor reactie aan u worden voorgelegd.
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Tot slot
Wij hopen uw reactie zo spoedig mogelijk te ontvangen om deze aan te bieden aan het algemeen
bestuur. De planning is erop gericht om het beleidsplan en het risicoprofiel vast te stellen tijdens de
vergadering van het algemeen bestuur op 3 oktober 2014.
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,

Piet Bruinooge
Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

