
In uw brief van 18 juli 2022 biedt u de gemeenteraad de mogelijkheid om een reactie te geven op uw
ontwerp-regionaal risicoprofiel 2023. Tevens biedt u de gemeenteraad de mogelijkheid om haar 
wensen te geven met betrekking tot uw beleidsplan 2024-2027. De gemeenteraad maakt graag van 
deze mogelijkheid gebruik.  

Allereerst waardeert de gemeenteraad de brede opzet van het risicoprofiel. Het profiel biedt een 
compleet en gedetailleerd overzicht van de risico’s waarmee onze regio de komende jaren te maken 
kan krijgen. De aansluiting op het Nationaal Veiligheidsprofiel draagt daaraan bij. 

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de gemeente Oudewater. U geeft duidelijk aan dat de 
energietransitie diverse risico’s met zich meebrengt. De gemeenteraad ziet dit onderwerp graag 
terug als prioriteit in uw beleidsplan. Zowel waar het gaat om de advisering van gemeenten m.b.t. 
risicobeheersing als het veilig optreden van brandweerpersoneel. Wat risicobeheersing betreft ziet 
de raad tevens graag aandacht voor het onderwerp arbeidsmigranten. In de gemeente Oudewater, 
maar ook in omliggende gemeenten, worden grote hoeveelheden arbeidsmigranten gehuisvest. 
Regelmatig gebeurt dit onder slechte omstandigheden, met name op het gebied van brandveiligheid.
De raad ziet graag een actieve rol van de VRU in het erkennen en tegengaan van deze problematiek. 

In het risicoprofiel wordt niet gesproken over vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. De VRU 
heeft op alle drie deze thema’s een rol toebedeeld gekregen. Het is te verwachten dat dit in de 
toekomst niet anders zal zijn. Zo kan klimaatverandering een katalysator worden voor 
migratiestromen. De raad ziet in zowel het risicoprofiel als het beleidsplan graag terug welke rol u 
voor zich ziet op deze thema’s.

Tegelijkertijd ziet de raad graag dat u focus aanbrengt als het gaat om crisisbeheersing in uw 
beleidsplan. De VRU, en daarmee de deelnemende gemeenten, leveren al bijna drie jaar 
onafgebroken een grote inzet op diverse landelijke crises. Dat trekt een zware wissel op de capaciteit
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van VRU en gemeenten. De gemeenteraad waardeert de actieve rol die de VRU hierin speelt. De raad
constateert echter, net als u, dat er in steeds meer gevallen een beroep op de veiligheidsregio’s 
wordt gedaan. Onderwerpen die voorheen als beleidsprobleem werden gezien, worden nu als crisis 
bestempeld. Er is sprake van inflatie van het begrip ‘crisis’ doordat tekortkomingen van beleid snel 
het predicaat crisis krijgen. De raad bepleit zorgvuldigheid met dit begrip en vraagt de VRU hier 
stelling in te nemen. Wat wordt wel en niet gezien als crisis en bij welk type crisis kan van de 
veiligheidsregio’s een kartrekkersrol worden verwacht?

Veel overheidsorganisaties kenmerken zich door een sterke reflex om problemen zelf op te lossen. 
De raad vraagt zich af in hoeverre dit gepast is, en of het altijd aan de overheid zou moeten zijn om 
incidenten op te lossen. Er is namelijk een grote flexibiliteit in de samenleving zichtbaar. De raad ziet 
graag dat u in uw beleidsplan aandacht besteed aan de vraag in hoeverre bij incidenten en crises een 
beroep kan worden gedaan op de samenleving, met een faciliterende rol voor de overheid.  

Tot slot gaat de raad graag op een later moment op een actievere wijze met u in gesprek over het 
beleidsplan 2024-2027.

Wij wensen u veel succes met het vaststellen van het RRP en het ontwikkelen van het beleidsplan.

de griffier, de voorzitter,

mr. M.W. Bosma drs. D.C. de Vries


