
 

 
 

 

 
 
 

Raadsvoorstel 
 
 
 
Status: Opiniërend 
 
 
 
 

  
Agendapunt: 6 
  
Onderwerp: Strategische Beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio IJsselland 
  
Datum:  18 oktober 2022 
  
Portefeuillehouder: drs. E. van Lente 
  
Decosnummer: 1507 
  
Informant: Remco Hendriks 
 r.hendriks@dalfsen.nl 
 (0529) 488 352  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vergaderdoel: 

1. Kennis te nemen van de ‘Strategische beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio IJsselland’, 
inclusief het bijbehorende dekkingsplan en crisisplan.   

2. Uw opinie te vormen over de in de beleidsagenda voorgenomen koers ten aanzien van de  
trends en ontwikkelingen die we zien in actuele crisisvraagstukken. 

3. Uw opinie te vormen over het gegeven dat de Veiligheidsregio steeds vaker door de 
rijksoverheid wordt ingeroepen om te helpen en te ondersteunen bij crisissituaties die buiten 
de wettelijke taken vallen, zoals corona en de opvang van asielzoekers/vluchtelingen. 

 

 
 
 
 
 
 



2 
 
 
 
 

 

 
Inleiding:  
De Veiligheidsregio heeft aan alle gemeenteraden het definitieve concept van de Strategische 
Beleidsagenda 2023 t/m 2026 en de daarbij behorende bijlagen (crisisplan en dekkingsplan) 
aangeboden. Daarnaast is een Infographic ‘Samen veiligheid versterken’ meegestuurd waarin de 
beleidsagenda kernachtig in beeld wordt gebracht. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld 
zijn reactie op en/of aanvullende suggesties voor de plannen kenbaar te maken. Daarnaast wordt uw 
raad gevraagd naar zijn opvatting over het gegeven dat de Veiligheidsregio steeds vaker door de 
rijksoverheid wordt ingeroepen om te helpen en te ondersteunen bij crisissituaties die buiten de 
wettelijke taken vallen, zoals corona en de opvang van asielzoekers/vluchtelingen. 
 
In de aanbiedingsbrief staat een uiterste reactietermijn tot 31 oktober. Aangezien de brief pas begin 
oktober werd toegestuurd was dit niet haalbaar. In overleg met de Veiligheidsregio sturen wij een 
reactie na behandeling in (een van de) raadscommissies in november.  
 
 
Vergelijking mogelijkheden: 
De Strategische beleidsagenda biedt geen concrete keuzemogelijkheden waarvoor een voorkeur kan 
worden uitgesproken. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn reactie op en/of 
aanvullende suggesties voor de plannen kenbaar te maken, in de vorm van een zienswijze.  
 
Overeenkomsten en verschillen 
In onderstaande beschrijving van de plannen wordt kort verwezen naar de voorgaande plannen en 
worden enkele overeenkomsten en verschillen benoemd.  
 
De belangrijkste speerpunten voor de Beleidsagenda zijn de volgende: 
- Risicogericht werken als basis voor het werk (informatiedeling en duiding samen met de partners, op 
basis hiervan signaleren en monitoren van risico's);  
- De crisisorganisatie inrichten voor klassieke, maar ook voor onvoorziene en langdurige crises;  
- Doorontwikkeling van de brandweerorganisatie waarbij vrijwilligheid een ankerpunt van de 
brandweerorganisatie blijft. Daarnaast zien we een verbreding van rol van brandveiligheid naar 
aanjager voor andere veiligheidsvraagstukken; 
- Vanuit het Programma Veilig Leven en Burgerkracht stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en het 
benutten van burgerkracht en de samenwerking tussen inwoners, organisaties, hulpdiensten en 
crisisorganisatie; 
- De nieuwe Meldkamer Oost Nederland als katalysator voor de regio-overstijgende (operationele) 
samenwerking.  
 
Dekkingsplan: 
Het dekkingsplan is op 8 december 2021 voorlopig vastgesteld door het algemeen bestuur. Voorlopig, 
omdat het formeel een bijlage van de beleidsagenda vormt en we nog in afwachting waren van de 
vaststelling van de landelijke handreiking. Die handreiking is dit jaar door het Veiligheidsberaad 
vastgesteld. Door deze bijlage nu met de beleidsagenda ter consultatie aan te bieden, kan het 
dekkingsplan daarna definitief worden vastgesteld. 
 
In het nieuwe Dekkingsplan wordt ten opzichte van het vorige plan een iets andere methode gebruikt 
voor de berekening van de aanrijtijden. Deze was objectgebonden, puur gebaseerd op aanrijtijd. Nu 
wordt gekeken naar afstand maar ook naar de bewoners/gebruikers. Op basis daarvan is een risico-
categorisering gemaakt die bepalend is voor de benodigde aanrijtijd. Feitelijk verandert er niets aan de 
brandweerzorg (de kazernes blijven waar en zoals ze zijn), maar door het nieuwe plan komen 
sommige objecten of buurten er anders uit in de risico-inschatting. 
 
Op pagina 28 van het Dekkingsplan staat de situatie voor de gemeente Dalfsen beschreven. Hierbij 
vallen twee zaken op ten opzichte van het vorige Dekkingsplan:  
 

1. Zorgboerderij Buitenplaats Vechterweerd (Koepelallee 13) is een aandachtsobject geworden 
omdat hier de bandbreedte (een opkomsttijd van 10 minuten) met ruim 4 minuten wordt 
overschreden. 
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De overschrijding van de opkomsttijd was ook het geval in het vorige dekkingsplan, op basis 
van de nieuwe categorisering is het dus nu een 'aandachtsobject' geworden. De 
Veiligheidsregio heeft hierover recent contact gehad met de eigenaar. Zij zijn zich al heel lang 
bewust van het feit ‘dat ze niet naast de brandweerkazerne wonen’ dus ze hebben zelf al veel 
maatregelen genomen om zelfredzaam te kunnen optreden. Ze hebben iedere begeleider 
opgeleid tot BHV-er, er is rookdetectie aanwezig, blusmiddelen worden periodiek 
gecontroleerd. Men realiseert zich heel goed dat ze in 1e instantie op zichzelf zijn 
aangewezen.   

 
 

2. De kern Oudleusen  wordt aangemerkt als 'aandachtsbuurt' want deze scoort ‘voldoende’ in 
plaats van ‘goed’. De kern Oudleusen is categorie II door o.a. de school en dus is de beoogde 
aanrijdtijd korter. De aanrijdtijd is inclusief de tijd die de manschappen nodig hebben om op de 
kazerne te komen, om te kleden en in de auto te springen. De posten Nieuwleusen en Dalfsen 
kunnen de bandbreedte van 7 – 13 minuten waarmaken in Oudleusen, maar in het kader van 
extra risicoverlaging zijn  wij in samenwerking met de Veiligheidsregio hierover met Plaatselijk 
Belang Oudleusen in gesprek gegaan, om te bekijken wat er op het gebied van preventie en 
zelfredzaamheid nog gedaan kan worden.  

 
Crisisplan: 
Om het nieuwe crisisplan gelijk op te laten lopen met de beleidscyclus van de strategische 
beleidsagenda ligt het crisisplan Veiligheidsregio IJsselland 2023 -2026 voor ter vaststelling. 
Dit crisisplan is qua uitgangspunten volledig gebaseerd op het crisisplan 2020 – 2023. Het flexibel 
formeren van de crisisorganisatie op basis van de situatie blijkt goed te werken. Dit uitgangspunt heeft 
er ook voor gezorgd dat de crisisorganisatie zowel acute als niet acute situaties aan kan. De 
veranderingen ten opzichte van het huidige crisisplan zitten vooral in het eenduidig maken van 
woordgebruik en het verwijderen van verwarrende termen. De enige inhoudelijke wijziging betreft twee 
aanpassingen in het kader van de vorming van een gezamenlijke meldkamer en de eenduidigheid 
aldaar van de GRIP-opschalingsstructuur: 
 
- Het gelijktrekken van de toestemming aan functionarissen om een GRIP-niveau te mogen 
afkondigen. 
- Het gelijktrekken van de functienamen van de kolommen bevolkingszorg en crisiscommunicatie. 
 
Blijvende waarden: 
- CoPI (Commando Plaats Incident) is voor brongebied en effectbestrijding; 
- ROT (Regionaal Operationeel Team) bestaat uit een basis van drie functionarissen en kan naar 
behoefte, net zoals elk ander multidisciplinair crisisteam, worden uitgebreid. 
- Het ROT komt op in het gemeente- of stadhuis, tenzij anders besloten. 
- Voorbereiding op zowel acute als niet acute situaties. 
- Duidelijke scheiding tussen de operationele aspecten en de bestuurlijke vraagstukken. 
- Benutten van de gouden lijn voor leiding en coördinatie. 
 
 
Duurzaamheid 
 n.v.t.  
 
 
Communicatie: 
n.v.t.  
 
Vervolg: 
Na deze consultatieperiode worden in het dagelijks bestuur van 17 november de eventueel 
ingebrachte zienswijzen besproken en het resultaat wordt verwerkt in het definitieve concept. 
Definitieve besluitvorming vindt plaats in het algemeen bestuur van 14 december 2022. Hierna wordt 
de beleidsagenda per jaar uitgewerkt in een jaaragenda via de begroting. Het jaar 2023 moet daarin 
worden gezien als overgangsjaar, aangezien de begroting eerder dit jaar al is vastgesteld.  
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Echter is in die begroting al wel rekening gehouden met de ontwikkelingen die nu in de beleidsagenda 
zijn uitgewerkt. 
 
Bijlagen: 
1. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden 
2. Strategische Beleidsagenda 2023-2026 
3. Dekkingsplan  
4. Crisisplan  
5. Infographic beleidsagenda 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur, 
drs. E. van Lente H.J. van der Woude 


