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Tussentijdse evaluatie beleidsplan 2020-2023

Algemene toelichting
De Veiligheidsregio heeft de afgelopen maanden de realisatie van het beleidsplan halverwege de
beleidsplanperiode geëvalueerd. Alle opgaven en opdrachten zijn in verschillende sessies, ook
met onze partners, besproken.
Aan de deelnemers van deze sessies is hierover schriftelijk verslag uitgebracht. Het evaluatieteam
heeft op basis van deze verslagen twee rapportages opgesteld. Een interne versie voor de
medewerkers van de Veiligheidsregio en een bestuurlijke versie voor de veiligheidsdirectie, het
bestuur en de raden.
Het bestuur heeft gevraagd om een kort en bondig overzicht van de stand van zaken en om hierin
ook de positieve ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. In de bijlage vindt u de evaluatie.
We concluderen in de evaluatie dat we de afgelopen twee jaar veel bereikt hebben (ondanks en
dankzij de corona crisis) en we op koers zijn om onze ambities te realiseren. Onderwerpen zoals
de omgevingswet, vrijwilligheid brandweer en digitalisering (en digitale veiligheid) vragen onze
aandacht de komende twee jaar. Deze en andere onderwerpen zijn onderdeel van de
verschillende opgaven (I, III en IV) uit het beleidsplan waar we mee verder gaan. Twee onderdelen
van het beleidsplan zijn inmiddels naar tevredenheid afgerond en regulier werk geworden: 1.
opgave II Samenspel gemeenten en 2. Bevolkingszorg als onderdeel van opgave III Sterke
kolommen.
Informeren van de raden
De raden zijn tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 13 oktober geïnformeerd over deze
evaluatie. In de uitnodiging voor de raadsleden stond over de Veiligheidsregio het volgende:
Veiligheidsregio realiseert ambities
Halverwege het regionaal beleidsplan Samen Veiliger 2020-2023 maakt Veiligheidsregio BrabantNoord de tussenstand op van haar ambities. Tijdens een inspirerende sessie nemen we u aan de
hand van een aantal gebeurtenissen, zoals het hoogwater in Limburg en de A.V.I. brand in
’s-Hertogenbosch, mee in belangrijke thema’s:
 Toekomstbestendige brandweer
 Van plannen naar veiligheidswinst in uw gemeente
 Van 112 melding tot uitruk, informatiegestuurde veiligheid
 De zes ambities uit het beleidsplan.
Jack Mikkers deed de aftrap en René van Santvoort leidde de presentatie in goede banen. Hij
interviewde daarvoor Caspar Pors, Paul de Kort, Raymond Hazenbos en Marie-Louise van
Schaijk. Ten slotte werden de raadsleden in gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Wilt u zien
wat we met de raadsleden hebben gedeeld bekijk dan de film op https://youtu.be/tqi6_KaTxug.
Na vaststelling in het AB zal de evaluatie ter kennisname naar de raden worden verzonden.
Informeren partners (vervolg ontbijtsessie)
Bij het opstellen van het beleidsplan hebben we in een ontbijtsessie in 2019 aan de hand van de
‘bergplaat’ onze partners om input gevraagd. We willen de diverse partners wederom in een
gezamenlijke sessie dit jaar nog informeren over onze voortgang.

Informeren medewerkers
De Veiligheidsregio wil de medewerkers ook betrekken bij de voortgang van het beleidsplan. Dit
zal onder meer gebeuren tijdens een eindejaarsbijeenkomst.

Advies adoptie-ambtenaren
De adoptie-ambtenaren adviseren positief over de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan en
vragen meer toelichting op gevraagde besluit t.a.v. decharge van opgave II en III (dit
is inmiddels verwerkt in de oplegger en onderliggend stuk).

Procesgang
Processtap

Datum

Regiegroep

26 augustus 2021

Stuurgroep
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Veiligheidsdirectie

9 september 2021

Adoptiegroep

22 september 2021

Ondernemingsraad

28 september 2021
6 oktober 2021

Dagelijks bestuur

13 oktober 2021

Raadsinformatieavond

3 november 2021

Algemeen bestuur

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. Kennis te nemen van de tussentijdse Bestuurlijke Beleidsplanevaluatie en vast te stellen
dat twee onderdelen van het beleidsplan inmiddels naar tevredenheid zijn afgerond en
regulier werk zijn geworden. Het betreft:
a. opgave II Samenspel gemeenten en
b. Bevolkingszorg, als onderdeel van opgave III Sterke kolommen.
2. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief aan de raden.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1.
2.

Aanbiedingsbrief aan de raden
Bestuurlijke Beleidsplanevaluatie
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