Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing
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Veiligheidsberaad
De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s vormen
samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg
is opgericht in februari 2007 en komt vijf keer per
jaar bijeen. Het Veiligheidsberaad wil samen met de
brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlenings
organisatie in de regio), de politie en de gemeenten
komen tot een slagvaardige organisatie van rampen
bestrijding en crisisbeheersing.
Het is de missie van het Veiligheidsberaad om één
gezicht en één stem te geven aan de multidisciplinaire
samenwerking in de veiligheidsregio’s.
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Veiligheidsregio Groningen
Veiligheidsregio Fryslân
Veiligheidsregio Drenthe
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Twente
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Veiligheidsregio Gelderland Midden
Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidsregio Kennemerland
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Veiligheidsregio Zeeland
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Flevoland

Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal
bestuur. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De Wet
veiligheidsregio’s verplicht gemeenten ertoe deze
gemeenschappelijke regeling aan te gaan. De voorzitter is doorgaans de burgemeester van de grootste
gemeente in de regio.

Het Veiligheidsberaad

•

is het leidend bestuur in de ontwikkeling van de
veiligheidsregio’s.

•

is het aanspreekpunt voor de minister van Veiligheid
en Justitie, om afspraken met het veld te maken
op het terrein van rampenbestrijding en crisis
beheersing.

•

verwoordt de standpunten en voert bestuurlijk
overleg namens de 25 veiligheidsregio’s.

•

begeleidt programma’s en projecten op het gebied
van fysieke veiligheid, zoals C2000, Netcentrisch
Werken, het project GROOT (Opleiden, Trainen en
Oefenen in de gemeentelijke rampenbestrijding
en crisisbeheersing) en het maken van samen
werkingsafspraken tussen de veiligheidsregio’s
en vitale sectoren als drinkwater- en gas- en
elektrabedrijven.
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Ook coördineert het Veiligheidsberaad de vorming
van visies op multidisciplinaire onderwerpen, zoals
de meldkamer van de toekomst en informatievoorziening.

•

deelt kennis en expertise door het houden van
expertmeetings en de uitgave van de krant De
Veiligheidsregio.

•

is per 1 januari 2012 het bestuur van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV).

Dagelijks bestuur
Het Veiligheidsberaad heeft een dagelijks bestuur dat
bestaat uit zes voorzitters van veiligheidsregio’s. Zij
hebben elk een inhoudelijke portefeuille. Daarnaast
zijn er twee agendaleden toegevoegd aan het dagelijks
bestuur, die een liaisonfunctie hebben naar de politie
en de VNG.
De samenstelling en portefeuilleverdeling van het
dagelijks bestuur vindt u op www.veiligheidsberaad.nl.
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Bureau Veiligheidsberaad
Het Veiligheidsberaad en het dagelijks bestuur wor
den ondersteund door het Bureau Veiligheidsberaad.
Het b
 ureau zal per 1 januari 2012 deel uitmaken van
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en is gevestigd in
Arnhem.
Het bureau voert het secretariaat van het Veiligheids
beraad en is het loket voor de veiligheidsregio’s.
De NVBR (de Nederlandse Vereniging voor Brandweer
zorg en Rampenbestrijding) en de GHOR (de Genees
kundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) moeten
kunnen adviseren vanuit hun professie en expertise,
ongehinderd door bestuurlijke afspraken. Het Bureau
Veiligheidsberaad is er voor de bestuurlijke advisering.

Bestuurscommissies en managementraden
Het Veiligheidsberaad kent drie bestuurscommissies:

•

bestuurscommissie Brandweer

•

bestuurscommissie GHOR

•

bestuurscommissie Informatievoorziening

Een bestuurscommissie staat onder leiding van een lid
van het dagelijks bestuur en geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het Veiligheidsberaad. In de
commissie worden onderwerpen die in het Veiligheids
beraad worden besproken inhoudelijk voorbereid.
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Er zijn vier managementraden die het Veiligheidsberaad
adviseren:

•

de Raad van Regionaal Commandanten (brandweer)

•

de Algemene Ledenvergadering GHOR Nederland

•

de Raad van Korpschefs (politie)

•

het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeente
secretarissen

Het Bureau Veiligheidsberaad voert het secretariaat
van het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeente
secretarissen. Het bureau werkt nauw samen met de
koepelorganisaties van de brandweer (NVBR), GHOR
(GHOR Nederland) en politie (divisie bestuursonder
steuning van de voorziening tot samenwerking Politie
Nederland) om integraal te komen tot voorstellen op de
verschillende beleidsthema’s. Daarnaast komen deze
partijen bij elkaar in de agendacommissie. Hierin wordt
de agenda van het (dagelijks bestuur) Veiligheids
beraad voorbesproken.
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Meer weten?
I www.veiligheidsberaad.nl
E info@veiligheidsberaad.nl
T 026 - 355 24 99
Bezoekadres
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem

Postadres
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
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