
 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   147481 
Datum vergadering:  24 november 2020 
Datum voorstel:  27 oktober 2020 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Aanbieding Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en  
   Dekkingsplan Brandweer 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. Kennis te nemen van het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en 

Dekkingsplan Brandweer. 
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. 

Regionaal Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s stelt het Algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente ten minste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan op (inclusief dekkingsplan brandweer), waarin het beleid is 
vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het beleidsplan vormt het strategisch 
beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar. 
De raad neemt kennis van het beleidsplan en geeft te kennen geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
Aanleiding voor het voorstel 
Het aangeboden beleidsplan vanuit Veiligheidsregio Twente aan de veertien Twentse gemeenteraden, met 
daarbij de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. 
 
Beoogd resultaat van het voorstel 
Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal 
Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer 
 
Argumentatie 
Beleidsplan 2021-2024 
Op basis van de Wet veiligheidsregio’s stelt het Algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente ten minste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan op (inclusief dekkingsplan brandweer), waarin het beleid is 
vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het beleidsplan vormt het strategisch 
beleidskader en geeft richting aan de inspanningen van Veiligheidsregio Twente voor de komende vier jaar. 
Elk jaar wordt in het jaarplan en de begroting specifieker weergegeven welke activiteiten er in een jaar 
plaatsvinden. 
 
Het beleidsplan volgt grotendeels de koers van het huidige beleidsplan. Het beleidsplan wordt tussentijds, in 
het eerste kwartaal van 2023, geëvalueerd. 
 
De huidige COVID-19 crisis vormt geen onderdeel van het beleidsplan. Zodra deze crisis achter de rug is, 
zal dit een belangrijk onderwerp van gesprek zijn en brengt Veiligheidsregio Twente de mogelijke gevolgen 
voor de komende beleidsperiode in kaart. 
 
Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng vanuit de brandweer, gemeenten, GHOR en 
politie. Ook is met meerdere colleges, gemeenteraden en gemeenteraadsleden in de aanloop van dit plan 
gesproken over het beleidsplan en het risicoprofiel van de veiligheidsregio. Zo ook met de raad van 
Dinkelland op 19 november 2019. 
 
Veiligheidsregio Twente kiest voor grotendeels een bestendiging van het bestaande beleid. Daarnaast 
hebben trends en ontwikkelingen in de maatschappij invloed op veiligheid. De samenleving wordt 
geconfronteerd met grote uitdagingen. Ook veranderende wet- en regelgeving heeft impact. In het 
beleidsplan worden de volgende uitdagingen geschetst die de samenleving de komende jaren treft: 
 

 Continuïteit en stabiliteit. Kwaliteit crisisorganisatie, met voldoende gekwalificeerde mensen en 
middelen. 

 Een nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoorn 

 



 Aansluiting blijven vinden en houden bij de inwoners 

 Technologische veranderingen. Kansen benutten en proactief reageren op (potentiële) bedreigingen, 
ook met behulp van data en intelligence; 

 Anticiperen op crisistypen gerelateerd op klimaatveranderingen 

 Anticiperen op de wijziging van meerdere wetten die van invloed zijn op de taken van de 
veiligheidsregio 

 
Regionaal Risicoprofiel Twente 
 
Het Regionaal Risicoprofiel toont de risico’s op rampen en crises in de veertien Twentse gemeenten. Deze 
regio heeft een verscheidenheid aan risicobronnen, maar kent er weinig die bovenmatig veel aanwezig zijn, 
in vergelijking met andere veiligheidsregio’s. Op basis van dit inzicht voert het bestuur van Veiligheidsregio 
Twente beleid om de kans op een ramp of crisis te voorkomen en te beperken en de crisisorganisatie voor te 
bereiden.  
 
In de snel veranderende wereld krijgen we, naast de klassieke incidenten, te maken met andere en meer 
complexe incidenten. De huidige COVID-19 pandemie is hier een goed voorbeeld van. Daarbij is de 
scheiding tussen sociale en fysieke veiligheid niet altijd meer te maken. De complexiteit van onze 
samenleving met al haar connecties wordt zo groot, dat een kleine verstoring grote gevolgen kan hebben. 
Het risicoprofiel is in 2018 geactualiseerd. Veiligheidsregio Twente monitort continu of ontwikkelingen 
aanpassingen van het risicoprofiel vragen.  
 
Risicoprofiel Dinkelland 
 
In het risicoprofiel wordt een overzicht geschetst van risicolocaties per gemeente. Scenario's die de 
afgelopen periode voor Dinkelland speelden zijn onder andere de nabijheid van een kerncentrale en 
evenementen. Ook andere relevante scenario’s zoals ‘uitbraak dierziekte’, ‘maatschappelijke onrust’, of 
‘natuurbrand’ krijgen aandacht.  
 
Dekkingsplan Brandweer 
 
Het Dekkingsplan Brandweer maakt onderdeel uit van het Beleidsplan. In het dekkingsplan staat beschreven 
hoe de brandweerzorg in Twente georganiseerd is, wat er nodig is om de paraatheid te borgen en wat er van 
brandweerzorg verwacht kan worden. In lijn met de landelijke introductie van een nieuwe systematiek 
rondom de opkomsttijden, wordt in het geactualiseerde plan, anders dan in het voorgaande dekkingsplan 
uitgegaan van gebiedsgerichte opkomsttijden. Deze opkomsttijden zijn een professionele norm. 
 
Het dekkingsplan is een dynamisch geheel en kan worden aangepast indien de situatie daar om vraagt. Er 
gelden enkele uitdagingen voor de brandweer de komende jaren. Zo moet de paraatheid van vrijwilligers en 
beroepsbrandweer in stand blijven, maar een komende wijziging in de rechtspositie voor vrijwilligers (door 
Europese regelgeving) kan gevolgen hebben. Ook zorgen energietransitie en klimaat voor andere en nieuwe 
risico’s. Een andere uitdaging is verbetering van informatievoorziening om trends te kunnen ontdekken of 
hoe slim om te gaan met informatie voor de operationele inzet. 
 
Dekkingsplan Dinkelland 
 
Als bijlage van het Dekkingsplan Brandweer is het brandweerrisicoprofiel opgenomen. Hierin wordt nader 
ingezoomd op een tiental aandachtsgebieden in Twente. Voor Dinkelland gelden Lattrop/ Breklenkamp en 
Rossum/Volthe als aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn gebieden in Twente waar de 
brandweer vanwege lange afstanden tot deze, lang onderweg is (aanrijtijd). Hier is dan sprake van enig 
risico. Op deze locaties zijn repressieve mogelijkheden beperkt, bv. omdat er te weinig incidenten zijn om 
een kazerne te rechtvaardigen of simpelweg te weinig inwoners om een kazerne te kunnen bemensen. 
Daarom wordt voor deze aandachtsgebieden een diepgaande analyse aanbevolen in het 
brandweerrisicoprofiel om te kijken naar andere mogelijkheden om de brandveiligheid te verbeteren. Denk 
hierbij aan het investeren in het terugdringen van de waarschijnlijkheid en impact van een brand door 
maatregelen in risicobeheersing. 
 
Externe communicatie 
Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng vanuit de brandweer, gemeenten, GHOR en 
politie. Ook is met meerdere colleges, gemeenteraden en gemeenteraadsleden in de aanloop van dit plan 
gesproken over het beleidsplan en het risicoprofiel van de veiligheidsregio. 
 
 



Financiele paragraaf 
Zoals eerder benoemd wordt elk jaar in het jaarplan en de begroting specifieker weergegeven welke 
activiteiten er in een jaar plaatsvinden. Dit jaar is de begroting van Veiligheidsregio Twente op 25 mei jl. 
behandeld in de raad. De raad heeft besloten om een zienswijze in te dienen en de Veiligheidsregio verzocht 
om een analyse te maken van de mogelijke impact van de Coronacrisis op de begroting voor 2021. De 
veiligheidsregio is inmiddels gestart met een eerste financiële analyse van 2020. De voorlopige conclusie is 
dat de Coronacrisis overal bezien een positief effect heeft op het financiële resultaat. De prognose is nog wel 
met onzekerheid omgeven, dit omdat er geen zekerheid is over het tijdspad van de huidige crisis. 
 
Uitvoering 
De vaststelling van het beleidsplan staat gepland tijdens de algemene bestuursvergadering van 
Veiligheidsregio Twente op 7 december. 
 
Evaluatie 
Het beleidsplan en bijlagen worden tussentijds geëvalueerd door Veiligheidsregio Twente. De uitkomsten 
hiervan worden gedeeld met de gemeenteraad. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Het beleidsplan en bijlagen worden in dezelfde vorm aangeboden aan de gemeenteraad van Tubbergen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  24 november 2020 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Aanbieding Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en 
Dekkingsplan Brandweer 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 17 november 2020;  
  
gelet op artikel 14 en 15 Wet veiligheidsregio’s overlegt de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling 
van het beleidsplan (door het algemeen bestuur VRT) met de gemeenteraad over het concept beleidsplan 
en bijbehorende stukken. 
 
besluit 
1. Kennis te nemen van het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en 

Dekkingsplan Brandweer. 
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. 

Regionaal Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2020 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


