
 
 
Agendapunt :  8. 
Voorstelnummer :  03-18 
Raadsvergadering : 24 maart 2009 
Naam opsteller : B.J. Dam 
Informatie op te vragen bij : B.J. Dam 
Portefeuillehouders : burgemeester 
 
Onderwerp: brandbeveiligingsverordening met bijbehorende mandaten 
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  - vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2009; 

- vaststellen van de de mandaat- en volmachtlijst brandweer d.d. 1 april 2009 
behorende bij het mandaat- en volmachtregister gemeente Bergen 2009; 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening in verband met de komst van het Besluit 
brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit) 
 
Op 1 november 2008 is het Gebruiksbesluit in werking getreden. Hiermee zijn verschillende 
artikelen in de bouwverordening vervallen. Ook de voorwaarden voor het brandveilig 
gebruik verdwijnen daarmee uit de Bouwverordening. In het Gebruiksbesluit zijn de nieuwe 
voorwaarden opgenomen. De Brandbeveiligingsverordening verwijst naar de vervallen 
voorwaarden in de Bouwverordening. Daarmee is het noodzakelijk geworden de 
Brandbeveiligingsverordening aan te passen. De nieuwe Brandbeveiligingsverordening 
verwijst naar de voorwaarden in het Gebruiksbesluit. 
 
In het Gebruiksbesluit worden de gebruiksvergunningen voor gebouwen geregeld en in de 
Brandbeveiligingsverordening gaat het om inrichtingen en bouwwerken die geen gebouw 
zijn. Voorbeelden zijn terreinen (voor evenementen e.d.) en tijdelijke bouwsels (o.a. tenten) 
 
Door de wijziging van de gebruiksvergunningen van de Bouwverordening naar het 
Gebruiksbesluit en de wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 2001 naar de 
Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2009  moeten ook de bijbehorende 
mandaten worden aangepast door het college. In de bijlage is de Mandaat- en volmachtlijst 
brandweer toegevoegd. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening 2009 en in trekking van de 
Brandbeveiligingsverordening 2001. 
 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
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 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl. nvt 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

In artikel 12 van de brandweerwet staat dat de gemeente een Brandbeveiligingsverordening 
vaststelt. 
Het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening is op grond van artikel 149 van de 
Gemeentewet een raadsbevoegdheid. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere oplossingen. De Brandbeveiligingsverordening moet door de raad 
worden vastgesteld. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Bij vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2009 vervangt deze 
de oude verordening uit 2001. De Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2009  
gaat inwerking nadat deze bekend gemaakt is. 
De bijbehorende mandaatregeling gaat in op 1 april 2009. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Door de gewijzigde verordening zullen de legesinkomsten iets wijzigen. Deze wijziging 
wordt meegenomen in de voorjaarsnota. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De huidige Brandbeveiligingsverordening is verouderd. 

  
 
 
 
 
Bijlagen:  Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2009 

Toelichting bij de Brandbeveiligingsverordening gemeente Bergen 2009 
mandaat- en volmachtlijst brandweer dd 1 april 2009 behorende bij het 
mandaat- en volmachtregister gemeente Bergen 2009 

 
 
 
Bergen, 24 februari 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 
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