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Aan de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten van de  

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 

 

Geachte burgemeester, 
 
Op 24 juni jongsteleden is in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid het ontwerp beleidsplan 2022-2025 behandeld.  
 
Het beleidsplan is een wettelijk planfiguur op basis van artikel 14 van de 
Wet Veiligheidsregio’s (WVR) dat eenmaal in de vier jaar wordt vastgesteld. 
Het opstellen van het beleidsplan is uitgesteld van 2020 naar 2021. Op 
grond van artikel 14 lid 2 van de Wvr overlegt de burgemeester met de 
gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.  

Bijgaand ontvangt u het ontwerpbeleidsplan 2022-2025 van de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ter bespeking met uw raad.  
Indien u wenst kan een MT-lid aansluiten bij de bespreking met uw raad. 
Hiertoe kunt u contact opnemen met directiesecretaris mevrouw Van 
Mourik (t.van.mourik@vrzhz.nl). 
 
De consultatie bij de gemeenten en andere samenwerkingspartners (Wvr 

artikel 14 lid) vindt plaats tot en met begin november 2021. In oktober 
2021 vindt er een digitale raadsbijeenkomst plaats over het beleidsplan en 
beantwoording van vragen voor de tien gemeenten. Definitieve vaststelling 
van het beleidsplan vindt plaats in het algemeen bestuur van 9 december. 
 
In het beleidsplan worden diverse (exogene) ontwikkelingen genoemd die 

de komende beleidsperiode gaan spelen. In paragraaf 6.1 van het 
beleidsplan zijn deze samengevat inclusief een financiële indicatie. Het is op 
dit moment nog onbekend of en welke kosten op Rijksniveau gedragen 
worden. Op 2 september is er een retraite van het algemeen bestuur over 
het geheel van de financiële opgaven. Dit in het besef dat ook de 
gemeenten voor stevige financiële opgaven staan. De uitkomsten van de 
retraite kunnen van invloed zijn op de ambities zoals die in het beleidsplan 

zijn verwoord. In de retraite zelf worden geen besluiten genomen maar we 
zullen zo spoedig mogelijk na de retraite de uitkomsten samenvatten zodat 
u die kunt delen met uw gemeenteraad. Deze samenvatting kan dan bij de 
consultatie worden betrokken. 
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Indien u naar aanleiding van bijgevoegd ontwerp Beleidsplan 2022-2025 
nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw 

Van Mourik (t.vanmourik@vrzhz.nl ).  
Uw reactie stellen wij op prijs vóór vrijdag 5 november 2021, in te dienen 
via bestuursondersteuning@vrzhz.nl. 
  
 
 
 

Hoogachtend, 
 

Het dagelijks bestuur van de  

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 

 

De secretaris,  De voorzitter, 

   

   

   

   

C.P. Frentz 

 

 Mr. A.W. Kolff 
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