
Gemeente 
Hellendoorn 

Nijverdal, Nr. 
11 december 2012 12INT02146 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van; 
30 oktober 2012 

B e s l u i t vast te stellen de: 
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de volgende 
wijzigingen vast te stellen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente per 1 
januari 2013: 

Besluit 

Vigerende tekst Voorgestelde tekst 
Art. 5 Taken en bevoegdheden 
1. Aan de Veiligheidsregio zijn de taken en 

bevoegdheden opgedragen zoals vermeld in 
artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's. 

2. Overeenkomstig artikel 26, eerste lid van de 
Wet veiligheidsregio's worden de volgende 
taken door de gemeentelijke brandweer 
uitgevoerd: 
a. Het voorkomen, beperken en bestrijden 

van brand. 
b. Het beperken en bestrijden van gevaar 

voor mensen en dieren bij ongevallen 
anders dan bij brand. 

Art. 5 Taken en bevoegdheden 
Aan de Veiligheidsregio zijn de taken en 
bevoegdheden opgedragen zoals vermeld in de 
artikelen 10 en 25 van de Wet veiligheidsregio's. 

Art. 25 Instelling 
1. Het algemeen bestuur kan commissies 

instellen. 
2. Het algemeen bestuur is bevoegd 

commissies in de zin van art. 25, lid 1 van de 
Wet in te stellen. 

3. Het voorzitterschap van de commissies, 
bedoeld in lid 1 en 2 berust bij een lid van het 
dagelijks bestuur. 

Art. 25 Instelling 
1. Het algemeen bestuur kan commissies 

instellen. 
2. Het algemeen bestuur is bevoegd 

commissies in de zin van art. 25, lid 1 van de 
Wet in te stellen. 

3. Het voorzitterschap van de commissies, 
bedoeld in lid 1 en 2 berust bij een lid van het 
dagelijks of een door het algemeen bestuur 
aan te wijzen lid van dit bestuur. 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 
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