




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 juli 2010, nummer 101; 
 
overwegende dat op 1 oktober 2010 de Wet Veiligheidsregios’s in werking zal treden; 
 
gelet op het feit dat op grond van de Wet Veiligheidsregio’s de Veiligheidsregio IJsselland verplicht is een 
regionaal risicoprofiel en een meerjarenbeleidsplan op te stellen;  
 
gezien het feit dat beide documenten nu ter consultatie worden voorgelegd aan de gemeenteraad; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
In te stemmen met het concept-Regionaal risicoprofiel IJsselland en het concept-Beleidsplan 
Veiligheidsregio IJsselland 2010-2011. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 september 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H.J. van der Woude  
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Voorstel:
In te stemmen met het concept-Regionaal risicoprofiel IJsselland en het concept-Beleidsplan 
Veiligheidsregio IJsselland 2010-2011. 
 
 
Inleiding:
Op 1 oktober 2010 zal de Wet Veiligheidsregios’s in werking treden. Deze wet verplicht de Veiligheidsregio 
IJsselland tot het opstellen van een regionaal risicoprofiel en een meerjarenbeleidsplan. Middels een 
voorlichtingsbijeenkomst door de Veiligheidsregio zijn de raadsleden inmiddels op de hoogte gebracht van 
de inhoud van beide documenten. De raden binnen de Veiligheidsregio IJsselland krijgen nu de 
gelegenheid om hun zienswijze op het risicoprofiel en het meerjarenbeleidsplan kenbaar te maken. Het 
verzoek is om voor 1 oktober te reageren zodat beide documenten in de vergadering van het 
veiligheidsbestuur van 10 november kunnen worden vastgesteld.        
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het veiligheidsbestuur stelt een regionaal risicoprofiel en een meerjarenbeleidsplan vast voor een periode 
van vier jaar. Door een continue monitoring blijft het risicoprofiel constant in beeld. In januari 2010 heeft het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland besloten om de vaststelling van beide documenten 
tegelijkertijd door het veiligheidsbestuur in oktober 2010 te laten plaatsvinden. Gemeenten kunnen hun 
visie geven op de concept-versies van beide documenten.  
 
Regionaal risicoprofiel IJsselland:  
Het regionaal risicoprofiel IJsselland moet worden opgesteld volgens artikel 13 van de Wet 
veiligheidsregio’s en bestaat uit:  


1. Risicobeeld (Wat kan ons overkomen?); 
2. Gevolgenanalyse (Hoe erg is het?).  


 
Het voorlopig risicobeeld IJsselland (Wat kan ons overkomen?) is door het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio op 17 februari 2010 vastgesteld. Voorliggend document is het regionaal risicoprofiel dat de 
gevolgenanalyse omvat. Hiertoe zijn achttien ramp- en crisisscenario’s geselecteerd en uitgewerkt. Per 
scenario is een impactanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aard, omvang en schaal van de 
gevolgen. De uitkomsten zijn naar impact en waarschijnlijkheid uitgezet in een concept-risicodiagram. Van 







 
 
 


  


 
   


 


hoog naar laag zijn de scenario’s ingedeeld in 4 klassen: prioriteit I tot en met IV, waarbij prioriteit I een 
grote impact en een hoge waarschijnlijkheid kent en prioriteit IV een beperkte impact en lage 
waarschijnlijkheid heeft.    
 
Eén scenario zit in het prioriteit I gebied: ziektegolf. Acht scenario’s zitten in het prioriteit II-gebied: 
overstroming, verstoring drinkwatervoorziening, verstoring telecom/ICT, verstoring electriciteitsvoorziening, 
extreme hittegolf, natuurbrand, brand in dichte binnenstad en extreme koudegolf. Voor het complete 
overzicht verwijzen wij naar het concept-risicodiagram op pagina 15 van het concept-Regionaal 
risicoprofiel. Op pagina 17 is te zien welke scenario’s zich in de gemeente Dalfsen kunnen voordoen, met 
bijbehorende prioriteit.  
 
Beleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 
Het beleidsplan is de strategische ontwikkelagenda van de veiligheidsregio. Het is een opdracht van het 
bestuur van de veiligheidsregio aan de veiligheidsdirectie om het bestuurlijk geformuleerde beleid te 
realiseren binnen de daarvoor aangegeven kaders. Daarnaast is het richtinggevend voor de partners die 
niet onder de beheersmatige verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio vallen maar wel deel uitmaken 
van het veiligheidsnetwerk.  
Het meerjarenbeleidsplan is gebaseerd op het risicoprofiel en is een groeidocument. Het is de bedoeling 
dat in het meerjarenbeleidsplan de strategische keuzes van de veiligheidsregio’s verwoord worden en 
daaraan een meerjaren financieel kader wordt toegevoegd. In het huidige beleidsplan zijn de 
beleidsdoelstellingen voor 2011 en 2012 opgenomen. In het voorjaar van 2011 zal het definitieve 
meerjarenbeleidsplan, inclusief het meerjaren financieel kader aan de gemeenteraden ter consultering 
worden voorgelegd.  
 
Alternatieven:
Er zijn geen alternatieven. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is de Veiligheidsregio IJsselland 
verplicht een regionaal risicoprofiel en een meerjarenbeleidsplan op te stellen en deze ter consultatie voor 
te leggen aan de gemeenteraden. 
 
Financieel kader:
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
Communicatie:
De communicatie rond beide documenten zal worden verzorgd door de Veiligheidsregio IJsselland.       
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





