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Geacht college, 

Bijgaand bieden wij u ter besluitvorming aan het voorstel tot eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Veillgheidsregio Noord-Holland Noord. 

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 30 juni 2010 positief over de 
wijzigingsvoorstellen geoordeeld. Ten opzichte van het oorspronkelijk ingediende voorstel zijn 
enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. 

Directe aanleiding voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is de Wet 
veiligheidsregio's, welke per 1 oktober 2010 van kracht wordt. Volgens deze wet dienen de 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio, binnen 
drie maanden na inwerkingtreding van de wet een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij 
een openbaar lichaam wordt ingesteld, genaamd veillgheidsregio. De wettelijke bepalingen 
dienen onverkort van toepassing te zijn op de in te stellen veiligheidsregio's. In Noord-Holland 
Noord bestaat al sinds 1 januari 2004 een openbaar lichaam genaamd "Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord". Derhalve kan worden volstaan met het wijzigen van de gemeenschappelijke 
regeling overeenkomstig de eisen van de Wet. 

Om de gemeenschappelijke regeling te laten overeenkomen met de wet is het noodzakelijk de 
bestaande gemeenschappelijke regeling op ten minste de volgende punten aan te passen: 
• Regionaliseren van de brandweer 
• Burgemeesters zijn lid van het algemeen bestuur 
• De voorzitter van de veiligheidsregio is de korpsbeheerder 
• De voorzitter van de veiligheidsregio heeft bij staken van de stemmen een doorslaggevende 

stem. 

Daarnaast is de gemeenschappelijke regeling aangepast op een aantal details die betrekking 
hebben op de regiospecifieke ontwikkelingen, zoals de samenstelling van het dagelijks bestuur. 

mailto:jdaalmijer@veiligheidsregio-nhn.nl


V e i l i g h e i d s r e g i o 
Pagina 2 van 3 Noord-Holland Noord 
Onderwerp eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN 
Datum 12 juli 2010 

Een punt van bijzonder aandacht is de positie van de brandweer. Onverkort overnemen van de 

Wet veiligheidsregio's zou betekenen dat de in artikel 10 van de Wet genoemde taken 

overgedragen worden aan de veiligheidsregio, waaronder het instellen van een regionale 

brandweer met de daaraan gekoppelde taken (= regionaliseren). De Wet veiligheidsregio's gaat 

er immers van uit dat door het regionaliseren de taken: 

a. Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand 

b. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders bij 

brand. 

aan de regionale brandweer worden overgedragen. In Noord-Holland Noord is evenwel gekozen 

om niet te gaan regionaliseren. Gevolg van dit besluit is dat de gemeenten afzonderlijk moeten 

besluiten om een gemeentelijke brandweer te hebben die de taken "het voorkomen, beperken en 

bestrijden van brand; het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij 

ongevallen anders dan bij brand" uitvoert. 

Met de Wet veiligheidsregio's verandert de positie van de brandweer. In de huidige situatie is 

sprake van een lokale brandweer en wordt het beleid lokaal vastgesteld. Op regionaal niveau 

worden de kaders benoemd. In de nieuwe Wet is dit uitgangspunt verlaten en is uitgangspunt dat 

het algemeen bestuur van de veiligheidsregio het regionale beleid vaststelt en dat dit beleid lokaal 

wordt uitgevoerd. 

Gemeenten zijn weliswaar vrij in het hebben van een gemeentelijke brandweer, doch zij dienen 

volledig te voldoen aan alle wettelijke eisen. Indien een gemeente met een gemeentelijke 

brandweer tekortschiet in de taakuitvoering van die brandweer, kan de Minister een aanwijzing 

geven en in laatste instantie het college opdragen te besluiten de gemeentelijke brandweer op te 

heffen. 

Tenslotte is van belang op te merken dat de gemeenten volledig moeten voldoen aan het door de 

regionale brandweer (dat is het algemeen bestuur van de veiligheidsregio) vast te stellen beleid 

zoals bijvoorbeeld het BOOB (Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer). Wij hechten er aan 

dit in het bijzonder onder uw aandacht te brengen. De Wet veiligheidsregio's is daarin strak, 

Artikel 14, lid 2 onder letter f bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio tenminste eenmaal 

in de vier jaar een beleidsplan vaststelt waarin de voor de brandweer geldende opkomsttijden, 

alsmede een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer 

om daaraan te voldoen zijn opgenomen. Lokale afwijking van de vastgestelde norm is mogelijk 

maar dient de instemming te hebben van het algemeen bestuur. 

Bijgevoegd treft u aan het concept besluit tot: 

1. Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

2. Het hebben van de gemeentelijke brandweer. 
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Het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dient te worden genomen door de 
bestuursorganen (colleges, burgemeester en gemeenteraad) die de regeling zijn aangegaan. Het 
besluit tot het hebben van de gemeentelijke brandweer is een bevoegdheid van het college. De 
digitale versie van de voorstellen sturen wij separaat, digitaal aan de ambtenaar openbare 
veiligheid. 

Wij verzoeken u ons een gewaarmerkt kopie van het besluit van uw gemeente te sturen. Nadat 
wij van alle gemeenten het besluit hebben ontvangen, zal het algemeen bestuur vaststellen of 
aan de ingezette lijn (lokale brandweer, voldoen aan de wettelijke norm en binnen het regionaal 
beleid) in alle gemeenten, wordt voldaan. 

Met vriendelijke groet 
namens/het dagelijks bestuur 

algemeen UliüUltiur 


