
Beleidsagenda 2020-2023
SAMEN VEILIGER. Veiligheidsregio Brabant-Noord wil vanaf 2020 haar blik meer naar buiten richten. De veiligheidsregio is niet exclusief verantwoordelijk 
voor de fysieke veiligheid van de samenleving. Daarvoor is de samenleving en de aard van de risico's te complex geworden. Met behulp van een goede 
informatievoorziening én samen met partners pakt Veiligheidsregio Brabant-Noord komende jaren veiligheidsvraagstukken aan.
Daarnaast blijft de Veiligheidsregio paraat daar waar het bestrijding van branden, rampen en crises betreft.
De beleidsagenda krijgt vorm vanuit een drietal opgaven, welke zijn vertaald naar 6 ambities met bijhorende doelen.  

Opgaven

Ambities & Doelen



Ambitie
Burgers, bedrijven en veiligheidspartners dragen met hun dagelijkse 
inspanningen bij aan aan veiligere samenleving. 

De Veiligheidsregio brengt deze inspanningen bij elkaar rondom 
concrete geprioriteerde  veiligheidsopgaven.









Doelstellingen
VRBN stuurt samen met partners op het beheersen en bestrijden van 
geprioriteerde risico’s.
VRBN biedt aan partners mogelijkheid om met elkaar te verbinden 
rondom veiligheidsvragen die zij belangrijk vinden. 
VRBN maakt afspraken over rolverdeling met partners, in eerste 
instantie met politie, GGD en gemeenten.
VRBN maakt afspraken over rolverdeling en samenwerking met andere 
veiligheidsregio’s.





Ambitie
De overheid is van oudsher verantwoordelijk voor bestrijding van de 
gevolgen van een ramp of crisis. De verantwoordelijkheid voor het 
verkleinen van de kans op incidenten ligt bij velen (bijv. bij bedrijven met 
gevaarlijke stoffen). 

De Veiligheidsregio erkent deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
pakt waar mogelijk veiligheidsvraagstukken met alle 
verantwoordelijken op.
De Veiligheidsregio is van en voor de gemeenten. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor veiligheid op hun grondgebied. De 
Veiligheidsregio is ondersteunend aan deze verantwoordelijkheid.





Doelstellingen
VRBN stimuleert burgers en partners verantwoordelijkheid te 
nemen voor veiligheid in de regio.
Gemeenten weten beter wat er speelt bij VRBN, maken capaciteit 
vrij en onderhouden intensiever contact.

SAMEN
VEILIGER



Ambitie
Na bestrijding van het incident, begint bij veel 
rampen en crises de langdurige (na)zorg. 

De Veiligheidsregio stuurt op maximale 
paraatheid en inzetbaarheid van geneeskundige 
zorg bij en na afloop van incidenten.
Bevolkingszorg in de gemeenten wordt in 
samenspel met de Veiligheidsregio solidair en 
robuust vormgegeven.



Ambitie
De Veiligheidsregio is van oudsher geneigd 
vraagstukken zelf op te lossen. Dit terwijl vaak 
oplossingen buiten de organisatie voorhanden zijn. 

De Veiligheidsregio is kritisch naar zichzelf en 
zoekt met de blik naar buiten gericht voortdurend 
naar slimme wijzen van organiseren.

 





Doelstellingen
VRBN gaat intensiever samenwerken met 
innovatieve partners als DITSS en JADS rond 
veiligheidsvragen voor de regio.
VRBN onderzoekt bij uitvoeringsvraagstukken of 
geleerd / aangesloten kan worden bij gemeenten, 
andere veiligheidsregio's of overige partijen. 



Doelstellingen
VRBN maakt afspraken met gemeenten over de 
minimale capaciteiten voor Bevolkingszorg in de 
regio.





Ambitie
Goede informatie is cruciaal voor het nemen van juiste beslissingen. 
Tijdige en juiste informatie levert voorspellend vermogen op, zodat de 
Veiligheidsregio hier met haar partners op in kan spelen.

De Veiligheidsregio is makelaar van informatie van en voor partners en 
ondersteunt hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
De Veiligheidsregio informeert vaker en meer op maat de colleges en 
gemeenteraden over de lokale betekenis van regionaal uitgevoerde 
taken, projecten of programma's.









Doelstellingen
VRBN biedt partners veiligheidsinformatie waar vraag naar is, ook 
door slim gebruik van bestaande bronnen.
VRBN helpt partners in de regio onderling informatie te delen en te 
vinden over veiligheid in de regio.
VRBN brengt in kaart welke informatie gemeenten willen over en van 
VRBN, en in welke vorm.
VRBN rapporteert jaarlijks aan gemeenteraden over de voortgang van 
het Beleidsplan 2020-2023.

Ambitie
De regionale crisisorganisatie treedt in werking bij bepaalde criteria 
(GRIP). De structuur en betrouwbaarheid van deze organisatie kan ook bij 
andersoortige (niet veiligheids)vraagstukken worden gebruikt (bijv. 
opvang vluchtelingen, Q-koorts, aanhoudende droogte). Dit vraagt om 
flexibilisering en verdere professionalisering van de crisisorganisatie.
Het fijnmazige netwerk van betrokken en breed inzetbare 
brandweervrijwilligers is van grote waarde.
De Veiligheidsregio behoudt daarom vrijwilligheid binnen de kolom 
brandweer.











Doelstellingen
VRBN spoort onverwachte risico’s sneller op en kan deze 
makkelijker bestrijden.
Burgemeesters kunnen bij (onverwachte) rampen en crises de 
crisisorganisatie van de VRBN gebruiken.
VRBN richt de organisatie zo in dat kolommen en andere 
partners in staat zijn (on)bekende risico’s te bestrijden.
De Brandweer maakt beleid om vrijwilligheid bij de brandweer te 
behouden.
VRBN richt zijn organisatie zo in dat capaciteit flexibeler kan 
worden ingezet in onverwachte situaties

Uitval van nutsvoorzieningen kan leiden tot falende 
preventieve voorzieningen bij gevaarlijke bedrijven. Een 
brand met forse rookontwikkeling kan leiden tot 
verstoring van vitale infrastuctuur.
De aanpak van moderne crises en complexe 
veiligheidsopgaven vragen meer dan reactief optreden 
vanuit de eigen hulpdienst om incidenten te bestrijden.

Ontwikkelen van een informatie-
gestuurde netwerkorganisatie 

Verbeteren van het samenspel 
met gemeenten

Behoud van sterke kolommen die
de veiligheidsregio kunnen dragen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veiligheid in de 
eigen gemeente. Wat fysieke veiligheid betreft wordt de 
beleidsagenda nu vooral bepaald door de 
Veiligheidsregio.
Samen met de gemeenten moeten zowel het spel van 
opdrachtgever-opdrachtnemer als de informatie aan 
college en gemeenteraad verbeterd worden.

De veiligheidsregio is naast de benaming van de 
gemeenschappelijke regeling ook het overkoepelend 
organisatieonderdeel dat faciliteert, adviseert en 
regisseert voor de kolommen, zoals brandweer, GHOR 
of politie. De veiligheidsregio is als netwerkorganisatie 
een (informatie)knoopunt van en voor de kolommen. 
Behoud van sterke kolommen is nodig voor bemensing 
ervan en voor informatieverstrekking.


