
 

 

 

TERUGKOPPELING  

 

ALGEMEEN BESTUUR VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND 16 februari 2022 

 

Op woensdag 16 februari vond een overleg plaats van het algemeen bestuur van 

Veiligheidsregio IJsselland. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

 

Paasvuren 

Normenkader accountantscontrole 2021 

Beleidsmatige en financiële kaders begroting 2023 (Kadernota) 

Managementletter 2021 

Route naar strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026 

Samenvatting multidisciplinaire evaluatierapportages 2020 – 2021 en GRIP-4-oefening 

 

Paasvuren 

Er is twee jaar geleden een handreiking voor de beoordeling van paasvuren ontwikkeld. 

Toen gingen de paasvuren niet door vanwege de coronacrisis en vorig jaar ook niet. Dit jaar 

heeft Veiligheidsregio IJsselland deze handreiking weer van toepassing verklaard op de 

beoordeling van paasvuren. De handreiking zou na toepassing in het eerste jaar 

geëvalueerd worden. Dat gebeurt nu dit jaar, als de paasvuren doorgaan. Hierover is al 

contact met de gemeenten. 

Normenkader accountantscontrole 2021 

Het algemeen bestuur heeft het normenkader voor de accountantscontrole van de 

jaarrekening 2021 vastgesteld. De voorgestelde kaders zijn in lijn met voorgaande jaren en 

zijn geactualiseerd voor begrotingsjaar 2021. 

Beleidsmatige en financiële kaders begroting 2023 (Kadernota) 

Het algemeen bestuur heeft de kaders voor de Programmabegroting 2023 van 

Veiligheidsregio IJsselland, zoals opgenomen in de Kadernota 2023, vastgesteld. 

Managementletter 2021 

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de in de managementletter 2021 van 

Baker Tilly opgenomen bevindingen uit de interim-controle, de aanbevelingen ter verbetering 

en de opvolging die daaraan gegeven is. 

Route naar strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026 

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de route en planning om te komen tot de 

strategische beleidsagenda 2023-2026. De huidige beleidsagenda loopt tot en met dit jaar. 

De cyclus is gekoppeld aan de zittingstermijn van de gemeenteraden. De wettelijke taken 

vormen de basis voor het werk van de veiligheidsregio. De nieuwe beleidsagenda wordt 



 

verder vorm gegeven met de partners van de veiligheidsregio. Een nadere uitwerking van 

het proces volgt.  

Samenvatting multidisciplinaire evaluatierapportages 2020 – 2021 en GRIP-4-oefening 

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van: 

1. de samenvatting van de analyse van multidisciplinaire evaluatierapportages 2020 

– 2021.  

2. de voortgang actualisatie crisisplan 2020-2023. 

3. een GRIP-4 oefening in het najaar van 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderliggende stukken zijn te vinden op onze website www.vrijsselland.nl.  Tevens zijn 

daar een week voor de volgende vergadering de volgende vergaderstukken te vinden. 

 

http://www.vrijsselland.nl/

