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Geacht college, 
 
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste 
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Op 30 januari 2019 heeft het Algemeen Bestuur 
van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dit plan in concept vastgesteld. Het beleidsplan 
staat niet op zichzelf, maar heeft een wederkerige relatie met het regionaal risicoprofiel, het 
beleidsplan multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (MOTO), het brandrisicoprofiel en het 
dekkings- en spreidingsplan. 
Voordat definitieve vaststelling kan plaatsvinden moet volgens dezelfde Wvr overleg plaatsvinden 
met de 24 gemeenteraden. Met dit doel ontvangt u bovengenoemde documenten. 
 
Aangezien we in het beleidsplan vier jaar vooruit kijken kent het plan een zekere abstractie. 
Concrete uitwerking volgt jaarlijks in de beleidsbegroting en jaarplannen.  
Daarna wordt in de bestuurlijke rapportage (Burap) en de jaarrekening verantwoording afgelegd.  
 
Beleidsplan 
De samenleving wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Het is belangrijk dat de 
samenleving snel en adequaat inspeelt op deze veranderende en onvoorspelbare 
omstandigheden. Dat zij zich effectief wapent tegen welk risico of dreiging dan ook. Een 
samenleving met veerkracht.  
 

Zo hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid voor veiligheid en veerkracht. Of het nu gaat 
om het voorkomen van onveilige situaties in het dagelijkse leven of het handelen in geval van een 
daadwerkelijke crisis. Van ondernemers en zorgverleners verwachten we dat ze werk maken van 
hun veiligheidscultuur, (brand)veiligheid en oog en oor hebben voor de (fysieke) samenleving 
waarin ze opereren. Wij stimuleren hen tot het nemen van proactieve maatregelen gericht op 
risicoreductie en het behoud van (zorg)continuïteit. Van inwoners verwachten we dat zij eigen 
verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen voor hun eigen veiligheid en die van hun 
directe omgeving. De overheid kan immers niet alles alleen.   
 
Ook de gemeenten in Midden- en West-Brabant nemen hun verantwoordelijkheid voor een veilige 
samenleving. De beheersbaarheid van risico’s, incidenten en crises en de veerkracht van de 
samenleving spelen daarbij een belangrijke rol.  
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Ambitie Veiligheidsregio MWB 
Wij zijn een betrouwbare partner in veiligheid en veerkracht: 

 Ons advies is essentieel in de voorbereiding op rampen en crises en bij het signaleren en 

oplossen van veiligheidsvraagstukken; 

 Wij leveren 24/7 adequate hulpverlening; 

 Wij zijn wendbaar in een continu veranderende maatschappij. 

 
Om onze ambitie te bereiken zetten we in op drie pijlers: 

- Stimuleren van redzaamheid in de samenleving 
- Bijdragen aan een veilige leefomgeving 
- Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet 

 
Daarbij beschikken we over een gereedschapskist met instrumenten (kennis en ervaring) waar we 
goed in zijn en waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Aan deze gereedschapskist blijven 
we werken.  
 

Regionaal risicoprofiel 
De opbrengsten uit het regionaal risicoprofiel vormen mede de basis voor het beleidsplan. Het 
antwoord op de vraag “Wat willen we bereiken?” wordt immers in belangrijke mate bepaald door 
de risico’s die ons bedreigen. We hebben onze grootschalige risico’s en kwetsbaarheden 
geïnventariseerd en geanalyseerd (wat bedreigt ons en hoe erg is dat?). We hebben daarbij een 
splitsing gemaakt tussen regionale risico’s en lokale risico’s, die meer aansluiten bij het integrale 
veiligheidsplan en de beleving van de gemeenten.  
 
De prioritaire risico’s in onze regio zijn:  
Regionaal  
1.Uitbraak infectieziekten  
2.Verstoring vitale infrastructuur  
3.Extreem weer  
 
Lokaal  
A. Extreem weer  
B. Groot verkeersongeval 
 
In tegenstelling tot de vorige beleidsperiode is niet gekozen voor een statisch document, maar is 
het risicoprofiel een dynamisch risicobeeld in een continue proces. Als veiligheidsregio willen we 
namelijk snel en adequaat op risico’s kunnen inspelen. Hiermee kunnen we een actueler beeld 
creëren van de aanwezige risico’s op een specifieke locatie, die tevens beter aansluit bij de 
lokale beleving. 

Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2019-2023 

Het beleidsplan MOTO 2019-2023 sluit aan bij de geïnventariseerde risico’s.  
Het MOTO organiseert gebieds- en risicogerichte opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten voor 
crisisfunctionarissen. In 2019 ligt daarbij de nadruk op de primaire groepen Leiding & Coördinatie, 
Informatiemanagement en crisiscommunicatie. 
Daarnaast starten we met de implementatie van een evaluatiesysteem. Dit systeem maakt het 
mogelijk om zowel inzetten als oefeningen op individueel-, team- en functieniveau te registreren 
en evalueren. 

Brandrisicoprofiel 2019-2023 

Het brandrisicoprofiel geeft inzicht in de dagdagelijkse brandrisico’s. Het brandrisicoprofiel vormt 
daarmee de basis voor de organisatie van de dagelijkse werkzaamheden van de repressieve 
brandweerorganisatie welke worden vertaald in het dekkings- en specialismenspreidingsplan. 
De wijzigingen ten opzichte van het Brandrisicoprofiel 2015-2019 zijn marginaal en de focus blijft 
onveranderd. 
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Dekkings- en spreidingsplan 2019-2023 

Op basis van het geactualiseerde brandrisicoprofiel is ook het dekkings- en 
specialismenspreidingsplan geactualiseerd als bijlage bij het meerjaren beleidsplan. Ten opzichte 
van de vorige periode zijn er in beide plannen geen beleidswijzigingen doorgevoerd. Het 
dekkings- en spreidingsplan is een dynamisch document dat in de komende beleidsperiode 
kritisch zal worden bekeken.  
 
Het dekkings- en spreidingsplan geeft de slagkracht weer van het fijnmazige netwerk met 69 
kazernes. Bij grote incidenten kunnen we vanuit de hele regio opschalen door een goede 
verdeling van kazernes, (specialistisch) materieel en personeel.   
 
Het dekkingsplan is ontworpen op basis van een aantal kaders en fundamenten, namelijk het 
wettelijk kader, de bestuurlijke uitgangspunten, het brandrisicoprofiel, de opkomsttijden 
basisbrandweerzorg en de informatiegestuurde samenhang zoals beschreven in het beleidsplan.  
Er zijn wel enkele ontwikkelingen waar de komende periode rekening mee gehouden wordt. Dit 
zijn de uitwerking van de visie hulpverleningsvoertuigen en watertransport, de verplaatsing van de 
kazerne Waalwijk en Zundert en de toevoeging van de kernen Haaren en Biezenmortel van de 
gemeente Haaren aan onze veiligheidsregio.  
 
Uit het dekkings- en spreidingsplan blijkt dat de brandweer niet overal de genormeerde 
opkomsttijden kan realiseren. Afwijken van de norm opkomsttijd is toegestaan, mits daar een 
deugdelijke motivering voor is. Overigens betekent het afwijken van de norm opkomsttijd niet 
automatisch dat het brandrisico onaanvaardbaar is. Brandveiligheid is de optelsom van 
maatregelen op het gebied van zowel risicobeheersing als incidentbestrijding. De brandweer 
hanteert daarbij een risicogerichte aanpak om de brandveiligheid te optimaliseren. 
 
Proces 
Wij verzoeken uw college het beleidsplan 2019-2023 inclusief het regionaal risicoprofiel aan de 
gemeenteraad voor te leggen en hen in de gelegenheid te stellen eventuele wensen kenbaar te 
maken. Wij ontvangen de reacties van de gemeenteraad graag voor vrijdag 21 juni 2019, zodat 
deze kunnen worden meegenomen in het voorstel voor vaststelling in het Algemeen Bestuur van 
4 juli 2019. 
 
In de komende maanden bezoekt de heer Tijs van Lieshout, algemeen directeur van de 
veiligheidsregio indien gewenst, iedere gemeenteraad binnen de regio afzonderlijk voor een 
gesprek om het beleidsplan toe te lichten en de lokale risico’s, zorgen en wensen te bespreken. 
Uw griffie wordt hiervoor benaderd.  

 
 

 
In het vertrouwen u hierdoor voor dit moment naar genoegen te hebben geïnformeerd, 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
Namens het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 
 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Th. L. N. Weterings   De heer M.T.C. van Lieshout 
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Bijlagen: 

- Meerjaren Beleidsplan 2019-2023 

- MOTO beleidsplan 2019-2023 

- Brandrisicoprofiel 2019-2023 

- Dekkings- en specialismenspreidingsplan2019-2023 


