Statuut Veiligheidsberaad
Vastgesteld: 15 december 2017
Artikel 1. Definities
In dit statuut wordt verstaan onder:
Wet:
Wet veiligheidsregio’s (Wvr);
Veiligheidsregio:
Een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke
regeling van de gemeenten binnen het gebied van de regio (Wet,
artikel 9);
Managementraden:

De brancheverenigingen voor brandweer (Raad van
Brandweercommandanten), GHOR (Raad van Directeuren
Publieke Gezondheid) en gemeentelijke crisisbeheersing
(Landelijk Netwerk Bevolkingszorg), en de gezamenlijke
directeuren veiligheidsregio (Raad van Directeuren

Multidisciplinair

Veiligheidsregio);
Integraal adviesorgaan onder het Veiligheidsberaad, bestaande

adviesorgaan (MDA):1

uit de gemandateerde voorzitters van de managementraden,
alsmede vertegenwoordiging van de nationale politie, het
ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van

Portefeuillehouder:

Defensie;
Lid van het Veiligheidsberaad dat het bestuurlijk aanspreekpunt is

Bestuurlijke

op een onderwerp;
Een bestuurlijk overleg, bestaande uit regionaal

adviescommissie:

vertegenwoordigers, dat een bestuurlijk portefeuillehouder van het
Veiligheidsberaad kan adviseren.

Artikel 2. Het Veiligheidsberaad
1.

Het Veiligheidsberaad heeft een wettelijke positie vanuit de Wet: gesprekspartner voor de

2.

minister van Justitie en Veiligheid (Wet, artikel 38).
Het Veiligheidsberaad wordt gevormd door de voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk
(Wet, artikel 1).

3.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s nemen in persoon deel aan de vergadering van het
Veiligheidsberaad. Indien zij niet aan een vergadering van het Veiligheidsberaad kunnen
deelnemen, laten zij zich vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van hun
veiligheidsregio.

1

Ten behoeve van het Multidisciplinair adviesorgaan geldt een separaat instellingsbesluit.

Artikel 3. Doelstellingen
1.

Het Veiligheidsberaad stelt zich ten doel de effectiviteit en doelmatigheid van de samenwerking in
veiligheidsregio’s te vergroten. Om dat te bereiken heeft het Veiligheidsberaad de volgende
taken:
a.
b.

namens de 25 veiligheidsregio’s bestuurlijk overleg voeren en standpunten innemen;
samenwerking tussen veiligheidsregio’s bevorderen;

c.

landelijk onderlinge, bestuurlijke afstemming over brandweer, GHOR, bevolkingszorg,
meldkamers, rampenbestrijding en crisisbeheersing bevorderen;

d.

een landelijke ‘Strategische agenda Veiligheidsberaad’ vaststellen en uitvoeren;

e.

zorg dragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening
voor de veiligheidsregio’s.

Artikel 4. Werkbudget Veiligheidsberaad
1.

Het Veiligheidsberaad werkt met een werkbudget, dat wordt opgebracht door de 25
veiligheidsregio’s.

2.

Het Veiligheidsberaad bepaalt vierjaarlijks de hoogte van het werkbudget.

3.

Het werkbudget wordt besteed aan uitvoering van de Strategische agenda Veiligheidsberaad en
stelt het Veiligheidsberaad in staat om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.
Het werkbudget is enkel bestemd voor de financiering van de in tijd begrensde, incidentele
activiteiten.

4.

Het werkbudget van het Veiligheidsberaad wordt beheerd door het IFV. Het Veiligheidsberaad is
verantwoordelijk voor de besteding.

Artikel 5. De vergadering van het Veiligheidsberaad
1.

Het Veiligheidsberaad komt minimaal drie keer per jaar bijeen, waarbij twee keer de minister van

2.

Justitie en Veiligheid wordt uitgenodigd.
Het Veiligheidsberaad kent een agendaoverleg, dat bestaat uit de voorzitter en de vaste
portefeuillehouders van het Veiligheidsberaad, alsmede de voorzitter van het algemeen bestuur
van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

3.

De uitnodiging van het Veiligheidsberaad vindt schriftelijk plaats. De uitnodiging en de stukken

4.

worden ten minste zeven dagen voor de vergadering toegezonden.
Besluiten kunnen slechts genomen worden, als de helft plus één van de deelnemende regio’s

5.

vertegenwoordigd is.
De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Iedere regio beschikt over één stem.

6.
7.

Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
Indien bij het nemen van besluiten geen van de deelnemers stemming verlangt, is het voorstel
aangenomen.

8.
9.

Het Veiligheidsberaad kent een ambtelijk secretaris.
Bij de vergadering van het Veiligheidsberaad is de voorzitter van het MDA als adviseur aanwezig.

Artikel 6. Samenstelling
1.
2.

Het Veiligheidsberaad benoemt uit zijn midden een voorzitter.
Het Veiligheidsberaad kan uit zijn midden portefeuillehouders aanwijzen.

3.

De voorzitter en de portefeuillehouders worden benoemd voor de periode van drie jaar, die

4.

maximaal één keer verlengd kan worden.
De voorzitter van het Veiligheidsberaad stemt periodiek af met de portefeuillehouders.
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5.
6.

Een portefeuillehouder kan zich laten bijstaan door een bestuurlijke adviescommissie.
De voorzitter heeft tot taak:
a. het vaststellen van de vergaderagenda en het voorzitten van de vergaderingen van het
Veiligheidsberaad;
b.

het laten uitvoeren van de besluiten van het Veiligheidsberaad;

c.
d.

het bewaken van de samenhang binnen de Strategische agenda Veiligheidsberaad;
het onderhouden van contact met de portefeuillehouders van het Veiligheidsberaad en met

e.

de voorzitter van het MDA;
het voorbereiden van de overleggen met de minister van Justitie en Veiligheid;

f.
g.

het voeren van bestuurlijk overleg namens het Veiligheidsberaad;
het in de openbaarheid uitdragen van standpunten namens het Veiligheidsberaad, en
communicatie met de media;

h.
i.
7.

het verzenden van gedeelde standpunten van de leden van het Veiligheidsberaad;
het onderhouden van relevante (bestuurlijke) contacten.

De portefeuillehouders hebben tot taak:
a.

het voorbereiden van onderwerpen van de Strategische agenda Veiligheidsberaad, ter
bespreking in het Veiligheidsberaad;

b.

het laten uitvoeren van de besluiten van het Veiligheidsberaad;

c.

het voeren van bestuurlijk overleg namens het Veiligheidsberaad op een specifiek
onderwerp;

d.

het in de openbaarheid uitdragen van standpunten namens het Veiligheidsberaad op een
specifiek onderwerp;

e.

het voorzitten van een bestuurlijke adviescommissie van het Veiligheidsberaad.

Artikel 7. Bestuurlijke adviescommissies
1.

Het Veiligheidsberaad kan zich voor een onderwerp bedienen van een bestuurlijke
adviescommissie.

2.
3.

Een bestuurlijke adviescommissie heeft een klankbord- en draagvlakfunctie.
In de bestuurlijke adviescommissies zijn veiligheidsregio’s op bestuurlijk niveau

4.

vertegenwoordigd.
Een aangewezen portefeuillehouder van het Veiligheidsberaad zit de bestuurlijke
adviescommissie voor.

Artikel 8. Afstemming met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1.

2.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad maakt deel uit van het Strategisch Beraad Veiligheid
tussen de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en Veiligheid, de VNG en
het Interprovinciaal Overleg.
De voorzitter van het Veiligheidsberaad stemt af met de VNG over de voorbereiding op de
vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Strategisch Beraad Veiligheid en waar mogelijk

3.

de gezamenlijke standpuntbepaling.
De voorzitter van de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG heeft een standing invitation
voor de vergaderingen van het Veiligheidsberaad (zoals de voorzitter van het Veiligheidsberaad
ook een standing invitation voor de commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG heeft).
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Artikel 9. Ondersteuning Veiligheidsberaad
1. Het Veiligheidsberaad wordt ondersteund door het IFV.
2. De ondersteuning van het Veiligheidsberaad betreft de volgende taken:
a. bestuursondersteuning en -advisering aan de voorzitter en portefeuillehouders;
b.
c.

voorbereiding van bestuurlijke vergaderingen;
ondersteuning van het MDA en voorbereiding van vergaderingen van het MDA;

d.
e.

ambtelijke afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid;
ambtelijke afstemming met het Strategisch Beraad Veiligheid en het Landelijk Overleg
Veiligheid en Politie;

f.
g.

onderhouden van contacten met de managementraden van de veiligheidsregio’s;
beheer van het werkbudget van het Veiligheidsberaad.

Artikel 10. Slotbepalingen
1. Wijziging van dit reglement geschiedt door het Veiligheidsberaad.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en in alle geschillen over de uitleg van dit
statuut, beslist de voorzitter.
3. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
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