Beleid 2020-2023 multidisciplinaire taakuitvoering veiligheidsregio Gelderland-Midden
UITGANGSPUNT VAN HET NIEUWE
BELEIDSPLAN: De veiligheidsregio ‘doet
het goed’. Het afgelopen decennium is
een goed fundament neergezet en we
zijn toe aan verdieping. Bovendien is de
wereld om ons heen veranderd. We
zullen op basis van ons fundament
(continueren van het in de afgelopen
beleidsplanperiodes ingezette beleid)
inzetten op de thema’s: rol,
samenwerking, kwaliteit en
informatievoorziening.

Risicoprofiel en
capaciteitenanalyse

Recente risico-inventarisatie en
capaciteitenanalyse betekenen een
nuancering maar geen grote wijziging
in
het risicobeleid. Absolute veiligheid bestaat
niet, maar de veiligheidsregio doet alles
wat in haar mogelijkheden ligt om bij te
dragen aan een veilige samenleving met de
eigen rol daarbij in het vizier. Het
uitgangspunt blijft dat alle partners hun
bijdrage leveren. Indien nodig doen we een
beroep op bijstand. Mogelijkheden voor
internationale bijstand worden verkend.
We blijven ook inzetten op de
voorbereidende capaciteiten. Reguliere
acties blijven we uitvoeren. Daarnaast is
voor alle crisistypen aandacht voor
generieke acties: informatievoorziening,
knelpunt zorg (permanent toestandsbeeld),
nafase. Voor nieuwere crisistypen
cybercrime en extreem weer wordt rol
veiligheidsregio verkend. Dit geldt ook voor
de rol van de veiligheidsregio op risico’s
waarop zelf niet direct invloed uitgeoefend
kan worden.

Kwaliteit is ondersteunend en randvoorwaardelijk beleidsthema. Het doel is om in de
komende beleidsperiode een verdere doorontwikkeling op kwaliteit te realiseren, zodat
er meer eenduidigheid en transparantie ontstaat in het netwerkgericht werken en het
presterend en lerend vermogen van de veiligheidsregio wordt versterkt.

Kwaliteit

Uitgangspunt is dat in de regio Gelderland-Midden de zorg aan haar
inwoners centraal staat. Het huidige bestaande frame van de
veiligheidsregio kan worden benut voor het oplossen van andere
vraagstukken. Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft een repertoire
van kennis, methodieken, werkwijzen, routines en ervaringen die we
kunnen benutten en die veel beoefend zijn. De vraag is echter wat die
andere vraagstukken zijn en hoe je de meerwaarde van de veiligheidsregio
Gelderland-Midden hierbij kan inzetten. Daarbij waken we dat niet de
verantwoordelijkheden van anderen worden overgenomen. De
veiligheidsregio biedt meerwaarde door expertise in veiligheid en
gezondheid. Snel reageren en inzetten wat nodig is, is de kracht van onze
veiligheidsregio. Komende beleidsplanperiode gaat de regio met onder
andere gemeenten bepalen welke effecten de veiligheidsregio met
betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing moet bereiken,
waarop zij aanspreekbaar is en welke rollen daarbij horen.
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Samenwerking is de kern van het bestaan
van de netwerkorganisatie
veiligheidsregio. Het zit in DNA van het
multi domein van de veiligheidsregio. Dit
vindt op een natuurlijke en fluïde wijze
plaats door middel van de juiste beweging
zonder vaste structuren. Samenwerking
zal steeds vaker plaatsvinden in
variërende netwerken die zich rondom
thema’s of opdrachten vormen.

Voor ieder beleidsthema zijn beleidsresultaten benoemd. In de beleidsplanperiode zal
jaarlijks de voortgang van de uitvoering van het beleid gemonitord worden. Indien
beleidsaanpassing nodig is, wordt dit voorgesteld aan het bestuur.

Risicobeheersing: verhogen veiligheidsbewustzijn, eigen verantwoordelijkheid overheid,
bedrijfsleven, burgers. Focus op Omgevingswet, advisering, (zelf)redzaamheid,
burgerparticipatie, gebiedsgerichte aanpak
Incidentbestrijding: De veiligheidsregio zorgt voor een kwalitatief goede regionale
crisisorganisatie, met professioneel toegeruste crisisfunctionarissen en een sterk en
flexibel crisisnetwerk.
Nafase: Het proces nafase begint al in de preparatieve fase; in planvorming en op de
agenda van alle crisisteams.

Informatievoorziening is ondersteunend en
randvoorwaardelijk beleidsthema. De veiligheidsregio
streeft naar een goede informatiepositie. Tegen het licht
van de kansen en bedreigingen van de informatie- en
datagestuurde maatschappij wil de veiligheidsregio de
beschikbare data en ICT-mogelijkheden beter benutten.
De komende beleidsperiode is dan ook het doel om
informatievoorziening een integraal onderdeel te laten
worden van onze bedrijfsprocessen, zowel voor, tijdens
als na incidenten.

MISSIE: Het multidisciplinaire domein
van veiligheidsregio Gelderland-Midden
draagt bij aan een veilige samenleving
door het zo veel mogelijk voorkomen,
beperken en bestrijden van ramp- en
crisissituaties en het beperken van
daaruit voortvloeiend menselijk leed en
maatschappelijke schade.
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De veiligheidsregio is hierbij het
verbindende element in de

