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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

Geacht college, 

 

Momenteel zijn de twaalf Drentse gemeenten en Hulpverleningsdienst Drenthe 

gezamenlijk bezig met het regionaliseren van de brandweer.  

 

Per 1 januari 2014 zal de brandweerzorg voor geheel Drenthe ondergebracht zijn bij de 

Veiligheidsregio Drenthe. Vanwege deze transitie dient het college van burgemeester en 

wethouders te besluiten om alle taken op het terrein van de brandweerzorg, als bedoeld 

in de Wet veiligheidsregio’s, over te dragen aan de veiligheidsregio. Ook de 

gemeenschappelijke regeling moet aangepast worden.  

 

Bijgevoegd treft u de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

aan, evenals een tijdbalk waarin is aangegeven op welke momenten en via welke organen 

besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling moet plaatsvinden. Daarnaast is een 

overzicht bijgevoegd met de verschillen tussen de ‘oude’ en de gewijzigde regeling. 

Tenslotte is ook een format collegevoorstel, een format brief ten behoeve van de 

gemeenteraden en een format raadsvoorstel bijgevoegd.  

 

U wordt verzocht te besluiten om alle taken op het terrein van de brandweerzorg over te 

dragen aan de Veiligheidsregio Drenthe, de gemeenschappelijke regeling te wijzigen en 

de gemeenschappelijke regeling ter toestemming voor te leggen aan uw gemeenteraad. 

Daarnaast is het noodzakelijk dat de burgemeester uit de gemeenschappelijke treedt (is 

opgenomen in het format collegevoorstel). Bij het kopje ‘verzoek’ wordt nader ingegaan 

op de toestemming door de gemeenteraad en uittreden van de burgemeester. 
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Gemeenschappelijke regeling 

De huidige gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2009 in werking getreden. In 

deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke en regionale 

brandweer. Met de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s per 1 januari 2013 vervalt dit 

onderscheid. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling moet per 1 januari 2014 in 

werking treden. Dan wordt namelijk gestart met de nieuwe organisatie (een 

geregionaliseerde brandweer). 

  

De geactualiseerde regeling is gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet 

gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. Ook de ontwikkelingen bij de politie 

(nationale politie (Politiewet 2012)) zijn – voor zover van toepassing – verwerkt in de 

regeling. Daarnaast is de gemeenschappelijke regeling op enkele onderdelen tekstueel 

aangepast om de leesbaarheid van het document te vergroten. Tenslotte is een aantal 

zaken toegevoegd, die in de praktijk al werden toegepast en is een aantal zaken 

verwijderd die elders geregeld zijn. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar 

de bijlage. 

 

Procedureel  

Hieronder wordt het proces geschetst wanneer en wie over de gemeenschappelijke 

regeling moeten besluiten.   

 

De concept gemeenschappelijke regeling is besproken in het algemeen bestuur 

Veiligheidsregio Drenthe en vrijgegeven om ter besluitvorming naar de gemeenten te 

worden verzonden.  

 

Verzoek 

De Wet veiligheidsregio’s gaat uit van een gemeenschappelijke regeling van de colleges, 

terwijl de huidige regeling van de raden, colleges en burgemeesters is. Om de huidige 

regeling om te vormen tot een regeling van alleen de colleges is het noodzakelijk dat de 

raden en burgemeesters uit de regeling treden.  

 

Tenslotte is ook vereist dat de raad toestemming geeft aan het college tot het treffen van 

de voorgestelde gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 1 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling, 

verstaat de wet tevens het wijzigen van een regeling. Daarom hierbij het verzoek om de 

gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter toestemming voor te leggen aan uw 

gemeenteraad (format brief + raadsvoorstel is bijgevoegd). Graag ontvangen wij vóór 11 

september van u het collegebesluit om alle taken op het terrein van de brandweerzorg 

over te dragen aan de veiligheidsregio, het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 

en het uittreden van de burgemeester.   

 

Na de besluitvormingsronde binnen de gemeenten wordt de regeling vastgesteld door het 

algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe (najaar 2013). 
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Tot slot 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Siebolt van Delden op 0592-324697 of 

per mail siebolt.vandelden@hvd-drenthe.nl  

 

Hoogachtend, 

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe 

       
 

C. Bijl        S.C.H. Ritsema, 

plv. voorzitter       secretaris 

mailto:siebolt.vandelden@hvd-drenthe.nl

