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Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 12INT01967 

Datum vergadering: 3 0 OKT 2012 
Nota openbaar: Ja 

in ii in iiii ui HUI ii ii 

Onderwerp: Intrekken verordeningen/besluiten in verband met overgang Brandweer naar 
Veiligheidsregio Twente 

Advies: 
de raad wordt overeenkomstig bijgevoegd concept-raadsvoorstelZ-besluit voorgesteld de 
Verordening brandveiligheid en hulpverlening (rb. 16 april 2002 , nr. 02 .1014) met ingang 
van 1 januari 2013 in te trekken; 
de mandaten, verleend aan de medewerkers brandweer zoals die zijn opgenomen in het 
mandaat Staf A lg . Directeur, worden met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken; 
de Instructie Commandant Brandweer van 5 februari 2002 , gewijzigd op 5 oktober 2004 , 
nr. 0 4 . 9 5 1 5 , wordt met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken; 
in de Organisatieverordening gemeente Hellendoorn 2012 wordt met ingang van 1 januari 
201 3 het tweede lid van artikel 2 geschrapt. De 1. voor het eerste lid wordt geschrapt; 
artikel 1 onder i. van het Financieel Statuut wordt met ingang van 1 januari 2013 
gewijzigd en gelezen: clustermanager: de integraal (eind)verantwoordelijke voor het beleid 
en de uitvoering van de producten van een cluster en de inzet van de daartoe benodigde 
middelen. Onder clustermanager dient voor de toepassing van deze verordening tevens te 
worden verstaan de algemeen directeur; 
artikel 8, negende lid van het Financieel Statuut wordt met ingang van 1 januari 2013 
gewijzigd en gelezen: Onder clustermanager dienen voor de toepassing van de regeling 
budgethouders en tekeningsbevoegdheid tevens te worden verstaan: de algemeen 
directeur en de griffier. 

Korte samenvatting: 
Per 1 januari 2013 gaat de gemeentelijke brandweer over naar de Veiligheidsregio Twente. Als 
gevolg daarvan dient een aantal besluiten te worden ingetrokken/gewijzigd. 

Aanleiding: 
Per 1 januari 2013 gaat de gemeentelijke brandweer over naar de Veiligheidsregio Twente. Als 
gevolg daarvan dient een aantal besluiten te worden ingetrokken/gewijzigd. 

Relevante eerdere besluiten: 
Raadsbesluit van 17 april 2 0 1 2 , nr. 12INT00650, waarbij hij heeft ingestemd met het principe
besluit om één brandweerorganisatie in Twente in te richten als onderdeel van de Veiligheidsregio 
Twente, waarin de brandweerzorg en hulpverlening worden ondergebracht en waarbij is 
ingestemd met de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie en de financiering van die 
organisatie, zoals beschreven in het principebesluit. 

Doelstelling: 
In verband met de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de Veiligheidsregio dient de 
gemeentelijke regelgeving daarmee in overeenstemming te worden gebracht. 

Besluit B en W: 
CAĴUĴ o VÌAA Ciűt u~ê  

Oplossing: 
Besluiten zoals onder "Adv ies " is aangegeven. 
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De Verordening brandveiligheid en hulpverlening is door de raad vastgesteld en zal door hem 
moeten worden ingetrokken. 
De vaststelling van de overige onder "Adv ies" genoemde besluiten behoort tot de bevoegdheid 
van het college. Deze besluiten kunnen daarom door u worden gewijzigd/ingetrokken. 

De rechtspositie van de vrijwilligers van de gemeentelijke brandweer is geregeld in de CAR. Dit is 
een landelijke regeling, die pas kan worden gewijzigd na een voorafgaand besluit van het LOGA. 
Nu een dergelijk besluit er (nog) niet is, bevat deze nota geen voorstel om de artikel 1:2, derde 
lid, hoofdstuk 19 (Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer) en hoofdstuk 
19a CAR (Keuringen brandweerpersoneel) te wijzigen. 

Effecten: 
De gemeentelijke regelgeving is per 1 januari 2013 in overeenstemming met het gegeven dat de 
brandweer per die datum overgaat naar de Veiligheidsregio Twente. 

Planning: 

De besluiten treden in werking per 1 januari 2013 . 

Financiële consequenties: 
De intrekking/wijziging van de onder "Adv ies " genoemde besluiten heeft geen financiële 
consequenties. De financiële consequenties van de overgang van de brandweer naar de 
Veiligheidsregio zijn aangegeven in het raadsbesluit van 17 april 2012 , nr. 12INT00650. 
Personele consequenties: 
De medewerkers van de Brandweer komen in dienst van de Veiligheidsregio Twente (openbaar 
lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen). 

Juridische consequenties: 
De intrekking/wijziging van de besluiten zal moeten worden bekend gemaakt in het Hellendoorn 
Journaal alvorens zij in werking kunnen treden. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Communicatie richting de burgers geschiedt door bekendmaking in het Hellendoorn Journaal (zie 
bij "Juridische consequenties"). 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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