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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Brief met kenmerk U130210, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD); 
-   Brief met kenmerk U130211, gemeenschappelijke regeling VRD; 
-   Bijlagen 1 & 2; 
-   concept gemeenschappelijke regeling VRD   
 
Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRD 
 
Gevraagd besluit 
Uit de huidige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe treden en het college toestemming 
verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014 conform bijlage. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio een regeling is van 
de colleges van burgemeester en wethouders. De huidige gemeenschappelijke regeling is een regeling van 
colleges, raden en burgemeesters. Dit betekent dat de raad uit de regeling moet terug  treden.  
 
De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat de colleges van burgemeester en wethouders niet 
overgaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Onder het 
treffen van een regeling wordt mede verstaan het wijzigen van een regeling. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
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. Enerzijds vanwege de 
overdracht van de brandweertaken naar de veiligheidsregio. Anderzijds vanwege het feit dat de huidige 
gemeenschappelijke regeling een regeling is van colleges, raden en burgmeesters. De Wet veiligheidsregio’s 
schrijft voor dat de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio een regeling is van de colleges van B&W. Dit 
betekent dat de raden en burgemeesters moeten uitreden.  
Bijgevoegd is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, Daarnaast is een overzicht 
gevoegd met de verschillen tussen de ‘oude’ en de gewijzigde 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 gewijzigde 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 wordt verwezen naar bijlage 1.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Per 1 januari 2014 zal de brandweerzorg voor geheel Drenthe zijn ondergebracht 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. Enerzijds vanwege de 
overdracht van de brandweertaken naar de veiligheidsregio. Anderzijds vanwege het feit dat de huidige 
gemeenschappelijke regeling een regeling is van colleges, raden en burgmeesters. De Wet veiligheidsregio’s 
schrijft voor dat de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio een regeling is van de colleges van B&W. Dit 
betekent dat de raden en burgemeesters moet uittreden. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
n.v.t. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
n.v.t. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
n.v.t. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
                           
 
 
   
 
 
 
 


