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Onderwerp:

Wijziging Gemeensch appelijke Regeling Veiligheidsregio Twente

Advies:
Akkoord te gaan met de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente
per 1 januari 2 0 1 3 onder voorbehoud van toestemming door de raad.
Besluit B en W:
Korte samenvatting:
Omdat de gemeentelijke brandweren per 1 januari 2 0 1 3 worden geregionaliseerd binnen de
Veiligheidsregio Twente (V RT), zal de Gemeenschappelijke Regeling VR T moeten worden
gewijzigd. De T w e n t s e colleges van B en W zijn hiertoe bevoegd na toestemming van hun
gemeenteraden. Daarom worden de wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling VR T in
concept vastgesteld en wordt de gemeenteraad van Hellendoorn formeel verzocht om
toestemming.
Aanleiding:
Per 1 januari 2 0 1 3 zullen de gemeentelijke brandweren worden geregionaliseerd binnen de
Veiligheidsregio Twente (V RT). Omdat de Gemeenschappelijke Regeling VR T op dit moment nog
taken toekent aan de gemeentelijke brandweer, zal deze regeling gewijzigd moeten worden.
Voorts zal de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd moeten worden om het voorzitterschap van
een in te stellen commissie ook mogelijk te maken voor een lid van het Algemeen Bestuur van de
V R T (op dit moment is dit alleen nog mogelijk voor leden van het Dagelijks Bestuur van de V R T ) .
Relevante eerdere besluiten:
Het Algemeen Bestuur (AB) van de VR T heeft op 4 juni 2 0 1 2 , na instemming van alle
gemeenteraden, het definitieve besluit tot regionalisering van de gemeentelijke brandweren
vastgesteld.
Doelstelling:
De Gemeenschappelijke Regeling VR T wijzigen. De W e t Veiligheidsregio's geeft aan dat de
colleges van B en W hiertoe bevoegd zijn, maar zij kunnen op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen pas een besluit nemen na toestemming van hun Raden.
Afweging:
Een gemeenteraad kan haar toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het
algemeen belang.
Door de gemeente Haaksbergen is om reden van breder draagvlak en verantwoordelijkheid
voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling VR T te wijzigen o m de mogelijkheid te creëren dat
ook AB-leden voorzitter van een commissie kunnen zijn. Hierdoor kunnen na de wijziging alle
Twentse burgemeesters een commissie voorzitten. Dit voorstel is overgenomen waarbij
afgesproken is dat de betreffende prortefuillehouder deel uitmaakt van de de commissie. Op deze
wijze blijft de integraliteit geborgd.

- 3 Concreet gaat het om de volgende wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling:
Vigerende 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.

Voorgestelde tekst
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.

Oplossing:
De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling V eiligheidsregio Twente per 1 januari 2 0 1 3
vast te stellen onder voorbehoud van het besluit van de raad.
Effecten:
De regionalisering van de gemeentelijke brandweer vast te leggen in de Regeling
Veiīigheídsregio Twente, (wijziging art. 5)
Het creëren van een breder draagvlak en verantwoordelijkheid door het mogelijk te maken
dat ook A B leden voorzitter van een commissie kunnen zijn. (wijziging art. 25)
Planning:
Cie A B Z M
Raad
Wijziging Regeiing V R T

2 2 november 201 2
11 december 201 2
1 januari 2 0 1 3

Financiële consequenties:
De gemeentelijke bijdrage aan de V eiligheidsregio Twente wordt verdeeld op basis van een
vastgestelde verdeelsleutel. De ontwerp programmabegroting 2 0 1 3 van de V R T is reeds aan de
Raad van Hellendoorn voorgelegd en. is vervolgens op 9 juli 201 2 door het Algemeen Bestuur van
de V R T vastgesteld. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling V R T veroorzaakt geen
begrotingswijzigingen.
Personele consequenties:
Geen
Juridische consequenties:
In artikel 4 0 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling V R T is bepaald dat deze regeling kan
worden gewijzigd bij daartoe strekkende besluiten van de colleges van B en W van tweederde
van de deelnemende gemeenten omvattende tenminste tweederde van het aantal inwoners per 1
januari van het betreffende jaar. In art. 1 Wet Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat de
raad toestemming moet geven voor de wijzigingen van deze Regeling. Deze toestemming kan
alleen worden onthouden wegens strijd met met het recht of het algemeen belang.
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Informatisering I Automatisering:
n.v.t.
Burger- en overheidsparticipatie:
n.v.t.
Communicatie:
Het college van B & W gaat in principe akkoord met de wijzigingen in de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Twente per 1 januari 2 0 1 3 onder voorbehoud van toestemming door de
raad. Nadat de raad toestemming heeft verleend zal dit besluit per prief aan de V R T worden
gezonden.
Overige consequenties:
n.v.t

