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Beleidsplan 2019-2023 en begroting 2020

Geacht leden van het College en de Gemeenteraad,

In de vergadering van 4 juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Veiiigheidsregio Midden- en 
West- Brabant zowel de begroting 2020 als het meerjaren beleidsplan 'Samen werken aan 
veiligheid en veerkracht’ 2019-2023 met bijbehorende stukken vastgesteld.

De begroting, het beleidsplan, maar ook het beleidsplan MOTO, het dekkings- en spreidingsplan 
en het brandrisicoprofiel ontvangt u bij deze briefen kunt u digitaal vinden op 
www.veiliqheidsreaiomwb.nl.

In aanvulling op de begroting ontvangt u tevens bijgevoegd het meerjaren investeringsplan.

In de opmaat naar dit besluit bent u als gemeente in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen en daar heeft u met betrekking tot de het beleidsplan gebruik van gemaakt. In deze brief 
ontvangt u een reactie op de door u ingediende zienswijzen.

Beleidsstukken VRMWB 2019-2023

Beleidsplan 2019-2023:
Zienswijze a. VR MWB te verzoeken het beleidsplan op pagina 14 aan te vullen met de mogelijke 
gevolgen van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, met betrekking tot 
onze brandweervrìjwilligers; te laten zien hoe VR MWB hierop anticipeert en middels het nieuwe 
project 'Expeditie Jij' in gesprek te gaan met de brandweervrìjwilligers hierover.

De impact van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op de positie van de 
brandweervrìjwilligers is nog niet bepaald. Landelijk wordt dit gesprek gevoerd, waarbij 
verschillende scenario’s worden onderzocht en de consequenties in beeld worden 
gebracht. Deze ontwikkelingen worden door VRMWB op de voet gevolgd. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is wordt dit besproken met de vrijwilligers.

Zienswijze b. een bedenking te uiten over de op pagina 15 genoemde lokale prioritaire risico's en 
de VR MWB, mede gezien het vervoer van gevaarlijke stoffen, te verzoeken deze aan te vullen 
met ontregeling van het vervoer over de weg, het water en in de lucht en de op pagina 25 
genoemde thema's aan te vullen met het thema water, met extra aandacht voor de samenwerking 
ten aanzien van de risico's van vervoer op het Schelderijnkanaal.
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Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) geeft een actueel overzicht van de risico’s van de 
verschillende rampen, crises en dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op onze 
samenleving, en welke capaciteiten er nodig zijn om de risico's te beheersen. De 
afgelopen járen hebben we gemerkt dat het regionale risicobeeld niet altijd overeenkomt 
met het risicobeeld dat inwoners en bestuurders lokaal hebben. Waar moeten we ons 
lokaal en regionaal, gezien de risico’s, en wat betekent dat in termen van een 
handelingsperspectief? We willen om meerdere redenen doorontwikkelen van een redelijk 
statisch naar een dynamisch RRP die verbonden is met het primaire dagelijkse proces.
De dynamiek van een risico wordt bepaald door het gebied waarnaar wordt gekeken en 
de ontwikkelingen en veranderingen in dit gebied in een bepaalde tijd; uw gemeente. 
Steeds duidelijker wordt dat bij rampen en crises niet zozeer de feítelijke omvang van de 
gebeurtenis bepalend is, maar welke betekenis deze gebeurtenis heeft of krijgt 
(belevingsaspecten). Daarbij komt dat technologische ontwikkelingen op bijvoorbeeld het 
gebied van duurzaamheid nieuwe risico’s met zich meebrengen. Samen met de input van 
uw gemeente en haar partners (o.a. d.m.v. risicotafels/ thematafels), maken we stappen 
om een dynamischer Regionaal Risicoprofiel op te stellen waardoor we samen gerichter 
en actueler risico’s kunnen beperken.

Zienswijze c. een bedenking te uiten over het standpunt (op pagina 34) dat de Veiligheidsregio 
streeft naar eenduidige en integrale advisering met de Waterschappen, Omgevingsdienst en 
GGD na invoering van de Omgevingswet en de VR MWB te verzoeken om vanuit haar eigen rol 
en deskundigheid te adviseren.

Integraal adviseren is geen doel op zich. De coördinatie ligt bij de gemeenten, zij vragen 
de individuele diensten om advies en zorgen voor de integraliteit. De verschillende 
diensten zijn zoekende naar hun rol in de Omgevingswet en gemeenten bereiden zich 
hier in verschillend tempo op voor. Dat is waarom de diensten elkaar opzoeken. Niet om 
integrale advisering, maar om tijdig in het traject betrokken te worden.

Zienswijze d. Een bedenking te uiten over de toezichthoudende rol die de VRMWB zichzelf 
beschrijft ten aanzien van bevolkingszorg en verzoeken zich met name te richten op 
haar ondersteunende rol richting gemeenten.

In het programma ‘Dóórontwikkeling Bevolkingszorg’ is opgenomen het uitwerken van 
een gezamenlijke visie op gemeentelijke crisisbeheersing. Hierin wordt de verdere 
professionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersing beschreven en de faciliterende 
rol van de veiligheidsregio daarin (die aansluit bij het gedachtengoed van de 
gereedschapskist). Ter informatie is het ‘Program Canvas Dóórontwikkeling 
Bevolkingszorg VRMWB’ bijgevoegd.

Dekkings- en specialismenspreidingsplan:
Zienswijze a. een bedenking te uiten over het plaatsen van de watervoorzieningen langs de 
noordkant van de A58, de VR MWB te verzoeken hier een duidelijk beeld van te geven voor de 
komende periode en hierbij een goede spreiding van de watervoorzieningen in acht te nemen.

Zienswijze b. aandacht te vragen voor de wensen van Nieuw-Vossemeer voor wat betreft een 
oppervlaktereddingsteam.

Zoals aangegeven in hoofdstuk 9 paragraaf 4.4 wordt de plaatsing van de 
watervoorzieningen de komende periode verder uitgewerkt. Hierbij zullen we rekening 
houden met de watervoorziening ten noorden van de A58. Het oppervlaktereddingsteam 
wordt op korte termijn verplaatst van Steenbergen naar Nieuw-Vossemeer in overleg met 
alle betrokkenen.
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In het vertrouwen u hiermee voor dit moment naar genoegen te hebben geïnformeerd,

Met vriéndelijke groet,
namens het Algemeen -Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

^JJă^SįiésnOUt 
Algemeen dìĩMteur
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