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Onderwerp

Wijziging Gemeenschappelijke regeling op de veiligheidsregio.

Gevraagde beslissing

Instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijk
regeling.

Bevoegdheid

Bevoegdheden van de raad binnen haar kaderstellende rol
bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio.
Insteek van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio is
een overkoepelende regeling met uniforme regels voor alle
aangesloten gemeenten. Afwijkingen in procedures vertragen de
slagvaardigheid en derhalve de veiligheid die de
Gemeenschappelijke Regeling wenst te bevorderen.
De Wet Veiligheidsregio’s verplicht tot het aangaan van deze
gemeenschappelijke regeling. De raad kan deze toestemming
aan de regeling slechts onthouden wegens strijd met het recht of
het algemeen belang.
Op grond van artikel 2 van de Wet Veiligheidsregio’s liggen
daarom bijna alle bevoegdheden bij het college. Het college van
burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van:
a. de brandweerzorg;
b. de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
c. de geneeskundige hulpverlening.
Inzake de brandweerzorg kan de raad een
brandbeveiligingsverordening vaststellen.
De kaderstellende rol van de raad is voor het overige beperkt.
De nadere invulling van de regels wordt overgelaten aan de
regering. Aanvullende regels en eisen kunnen op grond van de
wet bij
Algemene maatregel van bestuur ( hierna: Amwb) worden
gesteld. Slechts indien in deze Amvb’s ruimte voor nadere
regelgeving wordt opengelaten, is een kaderstellende rol voor de
raad neergelegd.
De burgemeester is de vertegenwoordiger in het bestuur van de
Veiligheidsregio
Vanuit zijn verantwoordingsplicht zal de burgemeester
regelmatig het onderwerp Veiligheidsregio en de consequenties
van de besluiten aldaar genomen met de raad doornemen.
Verslagen van de vergaderingen zullen ter kennisneming aan de
raad worden verstrekt. De burgemeester zal bij de

besluitvorming in de Veiligheidsregio het standpunt van de raad
verwoorden en die ruimte claimen die de raad nodig heeft om tot
een verantwoorde afweging te kunnen komen.
Daarnaast heeft de raad uiteraard het budgetrecht. Dit houdt in
dat alle financiële consequenties van de besluitvorming binnen
de Veiligheidsregio door de raad worden besproken en van
zienswijze voorzien. Dit geschiedt in de regel op aparte
voorstellen waarbij geld wordt gevraagd aan de raad, of via
kadernota van de veiligheidsregio die daarna wordt vertaald in
de daaropvolgende gemeentebegroting.

Inleiding en probleemstelling

Als gevolg van de Wet veiligheidsregio’s dient iedere gemeente
per 1 januari 2011 een gemeenschappelijke regeling te hebben
getroffen waarin de veiligheidsregio vorm wordt gegeven.
Hoewel de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland reeds in 2008
is opgericht, dient de regeling op een aantal punten te worden
gewijzigd om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Tevens is dit
moment aangegrepen om de gehele regeling nog eens tegen
het licht te houden.
De belangrijkste wijzigingen worden becommentarieerd in het
collegevoorstel, dat bij deze stukken is gevoegd.

Oplossing

Instemmen met de gewijzigde regeling.

Meetbare doelstellingen/output

Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke verplichting en de
gedachten welke leven inde regio.

Beslag op middelen

Eventuele kosten(-verhogingen) worden separaat aan uw raad
voorgelegd.

Evaluatie

Verdere ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en door de
portefeuillehouder met u gedeeld.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2010;
gezien de ontwikkelingen in de regio en de daaruit voortvloeiende voorstellen adviezen;
gelet op de bepalingen van de Wet op de veiligheidsregio’s;
gelet op de bepalingen van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen;
b e s l u i t:
In te stemmen met de bijgevoegde `Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland d.d. 20 juli 2010.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 21 september 2010

GenW-te

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

