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Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 

 

Deelnemers 

Gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Wassenaar, Westland en Zoetermeer 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet Veiligheidsregio’s, Tijdelijke Wet ambulancezorg, Wet toelating zorginstellingen, Gemeentewet, 

Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Bij deze regeling worden aan het openbaar bestuur van de veiligheidsregio de volgende taken en 

bevoegdheden overgedragen:  

1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;  

2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of 

krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn 

bepaald;  

3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg, bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;  

4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing;  

5. het instellen en in stad houden van een brandweer;  

6. het instellen en in stand houden van een GHOR;  

7. het voorzien in de meldkamerfunctie;  

8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;  

9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de 

veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn 

bij de taken 4 t/m 7.  

 

Doelstelling 

Verbindend Vakmanschap in Veiligheid en Zorg. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) staat 24 uur 

per dag, 7 dagen in de week klaar voor veiligheid en zorg in de regio. Zij bundelt hiervoor de 

krachten van verschillende partners om samen goed voorbereid te zijn op dagelijkse, maar ook op 

grootschalige incidenten en deze slagvaardig te bestrijden. Daarbij treedt de VRH op als regisseur bij 

het organiseren en uitvoeren van de hulpverlening. 

 

Adres van vestiging 

Veiligheidsregio Haaglanden 

Postbus 52155 

2505 CD Den Haag 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 088-8868000 

info@vrh.nl 

http://www.vrh.nl 

 

Categorie 

Openbaar lichaam voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Per 1 januari 2016 is een nieuwe regeling in werking getreden als vervanging van de 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2011.  
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