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Datum raadsvergadering: 22 april 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Burgemeester   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 
Voorstel 
Het Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) vormen samen een 
samenhangend geheel met het Beleidsplan 2015-2019 “Realisme in denken en doen”. Deze conceptplannen geven geen 
aanleiding om zienswijze en/of wensen daaromtrent kenbaar te maken. Wij stellen u voor: 
 
1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen dan wel wensen ten aanzien van het 

Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) en het Beleidsplan 
2015-2019 “Realisme in denken en doen”.  

2. De burgemeester, lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, namens de 
gemeenteraad van Roosendaal, te laten instemmen met de voornoemde beleidsdocumenten 2015-2019 van de 
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 09 juli 2015. 

 
Aanleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze wet bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio 
ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 
veiligheidregio. Het beleidsplan dient in ieder geval te omvatten: 

a. Een beschrijving van de beoogde operationele prestaties; 
b. Een uitwerking van vastgestelde landelijke doelstellingen; 
c. Een informatieparagraaf; 
d. Een oefenbeleidsplan; 
e. Een beschrijving van de niet wettelijke adviesfunctie; 
f. De voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten. 

Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester met de gemeenteraad over het 
ontwerpbeleidsplan. 
 
Het beleidsplan is mede gebaseerd op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Een dergelijk 
profiel moet bestaan uit: 

a. Een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden; 
b. Een overzicht van soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen; 
c. Een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn 

opgenomen. 
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, 
waarbij het bestuur uw raad tevens in de gelegenheid stelt om uw wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan 
op te nemen beleid. 
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 29 januari 2015 besloten om de 
voornoemde plannen voorlopig vast te stellen en ter consultatie aan uw raad voor te leggen. Tot 1 juni 2015 heeft uw raad de 
gelegenheid om uw zienswijze en/of wensen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant. 
 
Kader 
De Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West Brabant. 
 
Motivering / toelichting  
Wij hebben de onderliggende stukken doorgenomen en hebben geconcludeerd, dat de beschreven ambities reëel zijn en 
kunnen worden onderschreven. Enkele opmerkingen zijn: 
 
Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van generieke risico’s die zich in onze regio kunnen voordoen of 
waarmee we van buitenaf kunnen worden geconfronteerd. De gemeente Roosendaal is herkenbaar in dit profiel. In Figuur 4.2 
“Relevante scenario’s voor de gemeenten in regio Midden- en West-Brabant” op bladzijde 19 van het Regionaal Risicoprofiel 
zijn twee (van de in totaal achttien) crisistypen voor Roosendaal niet benoemd. Het betreft: “Overstromingen” en 



“Luchtvaartincidenten”. Met betrekking tot overstromingen is dit verklaarbaar, daar de kans hierop minimaal is. Bijvoorbeeld 
de kans op het buiten de oevers treden van de Roosendaalse Vliet is berekend (door Rijkswaterstaat) op 1 keer per 1.400 
jaar. Met betrekking tot luchtvaartincidenten is dit verklaarbaar, daar het risicoprofiel uitgaat van een incident bij start of 
landing, waarbij de kans op een incident het grootst is op het luchtvaartterrein en 1 kilometer voor c.q. achter de start- en 
landingsbaan. De gemeentegrens van Roosendaal ligt op circa 2,5 kilometer van de start- en landingsbaan van Breda 
International Airport.  
 
Het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) heeft voor de gemeente Roosendaal geen gevolgen 
voor de inzet bij brandweerzorg en hulpverlening. 
 
Het Beleidsplan 2015-2019 ‘’Realisme in denken en doen’’ beschrijft de in 2019 te bereiken doelen voor en door onze 
Veiligheidsregio. De 40 actiepunten in het beleidsplan geven de te bereiken resultaten aan. In de komende jaren zullen die 
punten smart uitgewerkt worden en via het bestuur dan wel operationele diensten worden gerealiseerd. De inhoud en 
actiepunten in het beleidsplan zijn een bestendiging van het huidige beleid en uitvoeringspraktijk. De nadruk ligt op 
continuïteit en het waarborgen van hetgeen tot nu toe is bereikt. Naast inspanning van de gemeente(n) en 
hulpverleningsdiensten, wordt ook een beroep gedaan op anderen. Trefwoorden zijn: gedeelde verantwoordelijkheid, 
multidisciplinair en zelfredzaamheid. 
 
Gelet op de voorliggende stukken adviseren wij u om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen dan wel wensen ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en 
spreidingsplan brandweer(zorg) en het Beleidsplan 2015-2019 “Realisme in denken en doen”. 
 
Doel en evaluatie  
De raad kan voor 1 juni 2015 aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een zienswijze geven op de voornoemde 
beleidsstukken en kunnen wensen kenbaar worden gemaakt met betrekking tot het concept beleidsplan.  
 
Financiële aspecten en consequenties  
Niet van toepassing. 
 
Communicatie  
Niet van toepassing 
 
Bijlagen  
Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 15 april 2015. 
 
Besluit: 
 
1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen dan wel wensen ten aanzien van het 

Regionaal Risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en Dekkings- en spreidingsplan brandweer(zorg) en het Beleidsplan 
2015-2019 “Realisme in denken en doen”.  

2. De burgemeester, lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, namens de 
gemeenteraad van Roosendaal, te laten instemmen met de voornoemde beleidsdocumenten 2015-2019 van de 
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 09 juli 2015. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


