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Onderwerp 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 

Geachte leden van de raad, 

 

Zoals u weet zijn de twaalf Drentse gemeenten en Hulpverleningsdienst Drenthe 

momenteel bezig met het regionaliseren van de brandweer. Dit als gevolg van landelijk 

politieke besluitvorming. Om dit alles goed te regelen zijn drie besluiten nodig van de 

gemeente: 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders moet de gemeentelijke brandweertaken 

overdragen aan de veiligheidsregio. 

2. Het college van burgemeester en wethouders moet de huidige gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Drenthe wijzigen en de burgemeester moet uittreden. 

3. De gemeenteraad moet uit de huidige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Drenthe treden en toestemming verlenen aan het college tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

Overdracht bevoegdheden brandweertaken 

Per 1 januari 2014 wordt de brandweerzorg in Drenthe geheel verzorgd vanuit de 

gezamenlijke Veiligheidsregio Drenthe. Op grond van de Wijzigingswet wet 

veiligheidsregio’s moet het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke 

brandweertaken overdragen aan de veiligheidsregio.  

 

Gemeenschappelijke regeling 

Naast het overdragen van de gemeentelijke brandweertaken, moet een gemeen-

schappelijke regeling worden vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen kunnen colleges zo’n regeling pas treffen (c.q. wijzigen) na toestemming van 

de gemeenteraden. 
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Op 1 januari 2009 hebben de Drentse gemeenten (raden, colleges en burgemeesters) 

reeds een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de Veiligheidsregio Drenthe. In de 

huidige samenwerking is echter nog geen sprake van geregionaliseerde brandweerzorg. 

Momenteel bestaat nog onderscheid tussen gemeentelijke brandweertaken en regionaal 

uitgevoerde taken. Dit onderscheid bestaat met de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s 

per 1 januari 2013 niet meer. Per 1 januari 2014 moet de gemeenschappelijke regeling 

van Drenthe daarop zijn aangepast.  

 

Wijzigen dan wel oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling 

Zoals aangegeven is reeds sprake van een gemeenschappelijke regeling sinds 1 januari 

2009. Beoordeeld is of door de veranderingen in de wet- en regelgeving een geheel 

nieuwe regeling nodig was. Dit is niet het geval. Nodig is dat colleges hun 

brandweertaken overdragen.  

 

Verder gaat de Wet veiligheidsregio’s 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 nodig 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. Graag ontvangen wij vóór 11 

september van u het raadsbesluit van het uittreden van de raad en de toestemming van 

uw gemeenteraad met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling. 

  

De aanpassingen ten opzichte van de huidige regeling, zijn voor uw informatie separaat 

aangegeven. De wijzigingen zijn gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Politiewet 2012. Voorts is een 

aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld, ten behoeve van de leesbaarheid en zijn 

zaken geactualiseerd aan de hand van de huidige praktijk.  

 

Zeggenschap 

Het feit dat de brandweerzorg wordt geregionaliseerd betekent uitdrukkelijk niet dat u als 

raad geen zeggenschap meer heeft over de uitvoering daarvan. Gemeenten worden via 

de  burgemeesters vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, 

zoals dat ook nu al het geval is. U kunt te allen tijde via die lijn mede sturing geven aan 

de regionale brandweerzorg, gedurende het hele jaar, maar zeker ook waar het gaat om 

het opstellen van begrotingen. 

 

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  
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Hoogachtend, 

Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe 

       
 

C. Bijl        S.C.H. Ritsema, 

plv. voorzitter       secretaris 

 


