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Zienswijze Beleidsplan Veiligheidsregio:  
‘veiligheid hand in hand met diversiteit’ 

 
 
De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 10 september 

2020, gelezen het voorstel ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en 

Vechtstreek 2021-2024  

 

Voorgesteld wordt:  

Kennis te nemen van het ontwerpbeleidsplan 2021 – 2024 Veiligheidsregio’s Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek en bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur 

van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 

 

Overwegende dat: 

 De Veiligheidsregio tijdens de beeldvormende sessie van 3 september 2020 een 

verhelderende presentatie heeft gegeven over het ontwerpbeleidsplan 2021-2024 

 De raad tevreden is over de opzet en verheugd is dat het nieuwe beleid past binnen 

de financiële kaders. 

 In het plan weinig is opgenomen over het diversiteitsbeleid van de Veiligheidsregio en 

dit als speerpunt zou moeten worden benoemd.  

 

Besluit: 

Het raadsbesluit als volgt gewijzigd vast te stellen: 
1. Kennis te nemen van het ontwerpbeleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio’s Flevoland 

en Gooi en Vechtstreek; 
2. De bij dit amendement gevoegde zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen 

bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 
 

Wijdemeren, 10 september 2020 
 
De raad voornoemd, 
CDA    PvdA/GroenLinks   VVD    
Jan Verbruggen  Stan Poels    Sieta Vermeulen 

 

 

 

DorpsBelangen  D66     De Lokale Partij 

Ria Hennis   Nanne Roosenschoon   Gert Zagt 

unaniem aangenomen
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T.a.v. algemeen bestuur      
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Postbus 57   
1200 AB  HILVERSUM 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
      13 juli 2020 Z.58466/D.287274 10 september 2020 
    Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
N.J. Morren          
 
 
Onderwerp: 

 
Ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland 
en Gooi en Vechtstreek 2021-2024 

 

 
Geacht algemeen bestuur, 
 
Met aandacht hebben wij kennis genomen van het door u toegezonden ontwerp Beleidsplan 
2021 – 2024 van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Na consultatie van 
de raad door burgemeester Larson hebben wij besloten onderstaande zienswijze aan u 
kenbaar te maken.  
 
Wij zijn content met de wijze waarop het proces is gevolgd om gemeenteraden te 
informeren. De combinatie van de regionale raadsinformatiebijeenkomst en de presentatie in 
Wijdemeren bieden ons voldoende zicht op het beleidsplan. Het is goed om te zien dat dit 
beleidsplan mee gaat met de tijd en zich op deze interactieve wijze vormt. Dit biedt meer 
inzicht en ook voor minder ingevoerde belangstellenden de kans op een goede dialoog. Dit 
streven naar inclusiviteit wordt gewaardeerd.  
 
In het beleidsplan missen we bij de speerpunten op pagina 14-16 het thema diversiteit. Zo 
zijn vrouwen of mensen met verschillende culturele achtergronden binnen de 
veiligheidsregio’s en in het bijzonder de brandweer veelal ondervertegenwoordigd. Wij 
vinden het belangrijk dat de veiligheidsregio een goede afspiegeling van de samenleving 
kent om zo beter in contact te staan met inwoners met diverse achtergronden en gewoonten. 
Diversiteit is vaak de voedingsbodem voor creativiteit en nieuwe ideeën door verschillende 
manieren van werken, denken en kijken. Alle reden dus om dit thema toe te voegen aan de 
derde voor de door u genoemde vier opgaven: ‘Wij zijn vakmensen, professioneel, 
innovatief, wendbaar en divers’ 
 
Tot slot zijn wij verheugd om te vernemen dat dit nieuwe beleid past in de huidige financiële 
kaders. We gaan er dan ook van uit dat dit niet tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage zal leiden.  
 
We gaan er van uit dat we u hiermee van voldoende informatie hebben voorzien en kijken uit 
naar de verdere samenwerking op basis van dit beleidsplan. 
 
 



Brief gemeente Wijdemeren  
Onderwerp : Ontwerpbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek 2021-2024  
Datum : 10 september 2020 
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Met vriendelijke groet, 
 
De raad voornoemd, 
de griffier,                    de voorzitter 
 
 
 
 
mw. drs. C.M. de Heus           mw. drs. C.R. Larson 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


