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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2019 

 

Gelet op:  

artikel 147 Gemeentewet en op de Wet veiligheidsregio's en artikel 14 en 15 van de Wet op de 

Veiligheidsregio's 

 

besluit: 

 

1. Ten aanzien van het Beleidsplan 2019-2023 'Samenwerken aan veiligheid en veerkracht' de 

volgende zienswijze in te dienen: 

 

a. de 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 

brandweervrijwilligers; te laten zien hoe de VR MWB hierop anticipeert en middels het nieuwe 

project Expeditie Jij  in gesprek te gaan met de brandweervrijwilligers hierover.  
 

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.  

 

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. 

 

d. een bedenking te uiten over de toezichthoudende rol die de VR MWB voor zichzelf beschrijft en de 

VR MWB te verzoeken ten aanzien van bevolkingszorg zich met name te richten op haar 

ondersteunende rol richting gemeenten.  

 

2. In te stemmen met het Multidisciplinair Opleidings-, Trainings-, en Oefenplan (MOTO-plan), als 

onderdeel van het Regionaal Beleidsplan;  

 

3. In te stemmen met het Brandrisicoprofiel, als onderdeel van het Dekkings- en 

specialismenspreidingsplan.  

 

4. Ten aanzien van het Dekkings- en specialismenspreidingsplan de volgende zienswijze in te 

dienen: 

 

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.  

 

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

oppervlaktereddingsteam.  
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Steenbergen, 23 mei 2019 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


