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1 Doel agendering:

Beeldvorming
Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Door leden van de BCOV is verzocht om in het VRK-bestuur tijdig met elkaar te spreken over 
het vervolg op de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s, waarover op 20 december 2020 een 
rapport is verschenen. Hiervoor wordt hierbij een voorstel gedaan, in relatie tot de te 
verwachten landelijke Contourennota. 

3 Achtergrondinformatie:
Op 20 december 2020 heeft de commissie-Muller haar rapport gepresenteerd “Naar 
toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg”. Dit rapport, gebaseerd op een 
evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, bevat 20 kernadviezen in 7 thema’s.

In februari 2021 is hier een eerste Kabinetsreactie op gekomen. Het Veiligheidsberaad heeft op
17 juni 2021 een position paper naar buiten gebracht ivm de kabinetsformatie. Op 8 februari 
2022 is daar een aanvulling op gekomen met betrekking tot de positie van de GHOR in de 
crisisbeheersing. 
Op 21 maart is in het VB in algemene zin gesproken over het vervolgproces. Op 1 juli 2022 
heeft het VB ook nog enkele specifieke vraagpunten besproken. Input bij deze VB-
agendapunten is opgehaald bij de BCOV-leden

Het vervolgtraject wordt ingevuld door het ministerie van JenV in het kader van het 
‘Programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’. Doel is de ontwikkeling van één 
dekkend samenhangend stelsel met bijbehorend integraal wettelijk kader mbt crisisbeheersing
en brandweerzorg. Daarbij wordt het rapport van de commissie Muller betrokken, maar ook 
recente crisiservaringen (waaronder Covid 19), oefeningen en wetenschappelijke studies en 
rapporten. Er is een programmatische aanpak waarbij relevante departementen, 
veiligheidsregio’s (oa via de RCDV), crisispartners en de vitale sectoren zijn vertegenwoordigd.

Het programma wordt ingevuld en uitgewerkt aan de hand van de volgende thema’s: 
1) Stelsel (werking en inrichting)
2) Pro-actie en preventie
3) Preparatie en voorbereiding
4) Respons
5) Nafase en herstel
6) Informatiemanagement
7) Risico- en crisiscommunicatie
8) Brandweerzorg
9) Rol politie, defensie en andere crisispartners
10) GHOR
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11) Bevolkingszorg
12) Wet- &regelgeving (doorsnijdend thema)

De bedoeling is dat er medio oktober een Contourennota wordt opgeleverd. Over deze 
Contourennota zal de minister ook met het Veiligheidsberaad spreken.
De precieze planning is niet bekend, gesproken wordt over ‘rond oktober’. Daarom wordt 
ingezet wordt op het inplannen van een bestuurlijke bijeenkomst voor de BCOV-leden medio 
oktober. Bedoeling is de voorzitter te adviseren over de inbreng in het Veiligheidsberaad.

Rekening houdend met de herfstvakantie is dit dan in de week van 10 oktober of van 24 
oktober. Als in die week geen mogelijkheid wordt gevonden, zal de BCOV-vergadering van 31 
oktober worden verlengd met anderhalf uur.  

4 Voorstel te nemen besluit:
- Medio oktober een aparte bijeenkomst van ca. 2,5 uur te plannen om input te leveren 

op de landelijke Contourennota Toekomstbestendige crisisbeheersing en 
brandweerzorg. 

Bijlage (ter informatie)
Brief prioriteiten wetsevaluatie VB

In de vergadering genomen besluit:
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