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Geachte Burgemeester, 

Eind september is u het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 
aangeboden, dat de bestuurscommissie openbare veiligheid op 29 september in 
concept heeft vastgesteld. De bestuurscommissie heeft deze conceptversie 
vrijgegeven voor uw overleg met de gemeenteraden. We vernemen graag wat het 
overleg heeft opgeleverd. Met het voorleggen van het beleidsplan in deze 
conceptfase wil de VRK de gemeenteraden expliciet betrekken bij de vorming van 
dit plan. 

Met deze brief informeer ik u graag over de termijnen en werkwijze om ervoor te 
zorgen dat het Algemeen Bestuur op tijd kan kennisnemen van uw mening. 

Afgelopen maandag 8 december j l . heeft de VRK een informatiebijeenkomst over 
de inhoud en het proces van het beleidsplan georganiseerd voor de raden. Voor een 
gezamenlijk overleg van alle tien de raden over het conceptbeleidsplan, waartoe 
door de BCOV was besloten, bleek bij de raden geen draagvlak te bestaan. 

Wij verzoeken u daarom nu het resultaat van het overleg in eigen huis met uw raad 
voor 1 maart 2015 kenbaar te maken. 

De reacties worden gebundeld. Vervolgens wordt afgewogen welke aanvullingen 
vanuit de raden meegenomen worden in het Regionaal Beleidsplan 
Crisisbeheersing. De VRK doet hierin een voorstel aan het Bestuur. 

Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland maken deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Kennemerland omvat de gemeen
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Na deze consultatieronde stelt het VRK-Bestuur het Regionaal Beleidsplan 
Crisisbeheersing 2015-2018 definitief vast. Dit betekent dat het wordt voorgelegd in 
het Dagelijks Bestuur van 1 juni 2015, het Bestuurscommissie Openbare Veiligheid 
van 15 juni 2015, waarna het definitief vastgesteld kan worden in het Algemeen 
Bestuur van 29 juni 2015. 

Hoogachtend, 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 
namens deze. 

ing. A.F.M. Schippers MPA 
Secretaris 
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