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Agendapunt : 7. 
Voorstelnummer : 12-83 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : H. Butter-de Jong 
Informatie op te vragen bij : H. Butter-de Jong 
Portefeuillehouders : H. Hafkamp 
 
Onderwerp: eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Vaststellen van de eerste wijziging gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio NHN.  
 
Directe aanleiding voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is de Wet 
veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 inwerking is getreden. 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 veiligheidsregio. In Noord-
Holland Noord bestaat al sinds 1 januari 2004 een openbaar lichaam genaamd 
‘Veiligheidsregio Noord-Holland Noord’. Daarom kan worden volstaan met het wijzigen van 
de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig de eisen van de Wet. 
 
Het kader waarbinnen gewerkt wordt is de Wet veiligheidsregio’s. 
 
De uitvoering valt binnen programma 1. Inwoners en bestuur. 

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

Om de gemeenschappelijke regeling te laten overeenkomen met de wet is het noodzakelijk 
de bestaande 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 het 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. 
 
Omdat in Noord-Holland Noord gekozen is de brandweer niet te regionaliseren, dient het 
college een afzonderlijk besluit te nemen om een gemeentelijke brandweer te hebben die 
de wettelijke taken uitvoert. Voor de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s werd het 
beleid van de lokale brandweer lokaal vastgesteld en werden de kaders regionaal benoemd. 
Volgens de nieuwe Wet stelt het algemeen bestuur van de veiligheidsregio het beleid vast 



- 2 - 
 

en dit wordt lokaal uitgevoerd. Schiet de gemeente tekort in de taakuitvoering van de lokale 
brandweer dan kan de Minister een aanwijzing geven en in laatste instantie het college 
opdragen te besluiten de gemeentelijke brandweer op te heffen. In het besluit staan de 
taken verwoord die de lokale brandweer moet uitvoeren. Deze taken zijn gelijk aan de 
huidige situatie. Expliciet wordt in punt 4 van het besluit opgenomen dat de gemeenten 
moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Hiertoe stelt de veiligheidsregio eenmaal in de vier 
jaar een beleidsplan op. 

 
Het beoogde (eventueel maatschappelijk) effect/resultaat is een effectievere aanpak van de 
nieuwe vormen van dreiging die zijn ontstaan door een toenemende verstrengeling tussen 
economie, technologie, ecologie, cultuur en bestuur. Denk hierbij aan de MKZ-crisis, de 
griepepidemie, terreurdreiging en de ‘strooizoutcrisis’. 
 

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

 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
 

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

Het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling dient te worden genomen door 
de bestuursorganen (college, burgemeester en gemeenteraad) die de regeling zijn 
aangegaan. Het besluit tot het hebben van de gemeentelijke brandweer is een bevoegdheid 
van het college.  
 
De Veiligheidsregio NHN bestaat uit 26 gemeenten. Het algemeen bestuur wordt gevormd 
door de 26 burgemeesters. De burgemeester van Alkmaar is voorzitter en heeft een 
doorslaggevende stem bij het staken der stemmen. 
 
De nieuwe Wet zorgt voor een nog steviger grip op de taakuitvoering van de lokale 
brandweer met haar vrijwilligers. 

 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen. De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke 
regeling moeten worden vormgegeven op de schaal van politieregio’s. In Noord-Holland 
Noord was dit al op deze wijze georganiseerd. Alleen moet nu de tekst van de regeling op 
onderdelen aangepast worden.  
 
Met het vaststellen van de eerste wijziging voldoet de gemeente aan de eisen uit de Wet 
veiligheidsregio’s. De totstandkoming van de eerste wijziging verdient geen 
schoonheidsprijs. Er was te weinig tijd om tekstuele wijzigingen door te voeren. Maar omdat 
inmiddels 9 gemeenten het besluit tot eerste wijziging genomen hebben, is het voorstel de 
tekst zoals die er nu ligt te laten vaststellen zodat voldaan wordt aan de Wet. Inmiddels is 
gestart met een werkgroep die een tweede wijziging voorbereid die in het eerste kwartaal 
van 2011 voorgelegd wordt aan de deelnemende gemeenten.  
 
Artikel 9 van de nieuwe Wet regelt dat de colleges van de deelnemende gemeenten een 
gemeenschappelijke regeling treffen. Onze gemeenschappelijke regeling is in 2003 
aangegaan door de gemeenteraden, de colleges en de burgemeesters. Deze organen zijn 
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bevoegd tot voorgesteld wijzigingsbesluit. In de voorgestelde wijziging is in artikel 31 
bepaald, dat vanaf het moment van inwerkingtreding van de eerste wijziging het college 
bevoegd is tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Deze wijziging is daarmee in 
overeenstemming met de wet. 
 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
De eerste wijziging treedt in werking op januari 2011 nadat alle 26 gemeenteraden hebben 
ingestemd met de eerste wijziging. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid anders dan de reguliere middelen die in de 
begroting zijn opgenomen voor de instandhouding van de Veiligheidsregio NHN. In het 
kader van de bezuinigingen heeft het bestuur van de Veiligheidsregio NHN de opdracht 
gekregen diverse bezuinigingsscenario’s uit te werken en voor 2011 de nullijn te hanteren.  
 
In het kader van risicomanagement dient te worden aangegeven of er risico’s met het te 
nemen besluit of de uitvoering daarvan gemoeid zijn. Voor de verslaglegging in de 
verantwoordingsdocumenten aan de raad wordt een onderscheid gemaakt in vier soorten 
risico’s, alstublieft aangeven of er een risico bestaat en onder welke categorie dit kan 
worden ondergebracht. 
 
vul in of er een risico bestaat 
 1. open-einde regelingen 
 2. garantieverplichtingen 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Nieuwe wetgeving. 

 
 
 
 
Bijlagen: bijgevoegde bijlagen nummeren en benoemen 
1. raadsbesluit 
2. brief Veiligheidsregio NHN 
3. Gemeenschappelijke regeling na wijziging 
 
 
 
Bergen, 26 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


