Aan de raad,

Onderwerp:

Wijziging Regeling Veiligheidsregio Twente

Voorstel:

Instemmen met het collegebesluit tot wijziging van de Regeling Veiligheids-
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regio Twente

SAMENVATTING

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente heeft op 4 juni 2012, na instemming van
alle gemeenteraden, het definitieve besluit tot regionalisering van de gemeentelijke brandweren vastgesteld. Het directe gevolg van dit besluit is dat de gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio Twente hiervoor moet worden gewijzigd.
Voorts is besloten de regeling te wijzigen om het voorzitterschap van een in te stellen
commissie ook mogelijk te maken voor een lid van het algemeen bestuur.
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VOORGESCHIEDENIS

Deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een logisch vervolg op de visie en
eerdere besluitvorming met betrekking tot regionalisering van de brandweer in Twente daar
waar het gaat de brandweer onderdeel te laten vormen van de Veiligheidsregio Twente.
In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente is vastgelegd dat het voorzitterschap van een in te stellen commissie bij een lid van het dagelijks bestuur ligt. In de toelichting

op de gemeenschappelijke regeling is aangegeven dat op die wijze verbinding met het dagelijks bestuur wordt gelegd. Door het voorzitterschap te koppelen aan een dagelijks bestuurslid
wordt de integraliteit van het bestuur bevorderd. De gemeente Haaksbergen heeft om reden

van breder draagvlak en verantwoordelijkheid voorgesteld de mogelijkheid te creëren dat ook
Algemeen bestuursleden voorzitter van een commissie kunnen zijn. Dit voorstel is overgenomen waarbij afgesproken is dat de betreffende portefeuillehouder in het DB deel uitmaakt

van de commissie. Op deze wijze blijft de integraliteit geborgd.
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WETTELIJKE

GRONDSLAG

De wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio's en Artikel 40, lid 1 van de Regeling
Veiligheidsregio Twente.
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INHOUD

4.A

Wat

willen

VOORSTEL
we

bereiken?

Het formeel regionaliseren van de 14 gemeentelijke brandweerkorpsen in Twente naar één
Brandweer Twente binnen de kaders van de regeling veiligheidsregio Twente.

4.B

Wat gaan we ervoor doen?

Door de vorming van één brandweer Twente wordt de gemeentelijke brandweerzorg overgedragen naar en uitgevoerd door de Veiligheidsregio Twente.
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente heeft op 4 juni 2012, na instemming
van alle gemeenteraden, het definitieve besluit tot regionalisering van de gemeentelijke
brandweren vastgesteld. Het directe gevolg daarvan is dat de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Twente hiervoor moet worden gewijzigd. Onderhavig voorstel voorziet hierin.
Naast deze formeel-technische besluitvorming wordt het tevens wenselijk geacht mogelijk te
maken dat ook Algemeen Bestuursleden van de veiligheidsregio kunnen worden aangewezen
als voorzitter van een in het kader van de veiligheidsregio in te stellen commissie.
De Wet veiligheidsregio's geeft aan dat de colleges van burgemeesters en wethouders tot
wijziging van de gemeenschappelijke regeling bevoegd zijn. In principe kunnen zij op grond
van de Wet gemeenschappelijke regelingen pas een besluit daartoe nemen na toestemming
van hun raden. Een gemeenteraad kan haar toestemming onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
Gelet op het feit dat er na 18 december 2012 dit jaar geen collegevergadering meer zal plaatsvinden en toch besluitvorming dient plaats te vinden heeft ons college vooruitlopende op en
onder voorbehoud van instemming van uw raad besloten tot wijziging van de regeling overeenkomstig ons bij dit voorstel gevoegde besluit. Daarin zijn de bovenbeschreven wijzigingen
verwoord. Gelet op het deels formeel-juridische karakter van de voorgestelde besluitvorming
(wijziging art. 5 van de regeling), alsmede op het inhoudelijke deels ondergeschikte karakter
daarvan (wijziging art. 25 van de regeling), veronderstelt ons college dat uw raad uw toestemming daaraan niet zal onthouden. Voorgesteld wordt dienovereenkomstig te besluiten.
Vanzelfsprekend staat uw raad vrij anders te besluiten.
De wijziging ziet er schematisch als volgt uit:

4.C

Wat mag het kosten?

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling door de VRT zal budgettair neutraal worden

uitgevoerd.

4.D

Wat is het alternatief?

Er is inhoudelijk geen aanleiding om alternatieve voorstellen te doen. Het niet instemmen met
deze wijziging is voorts geen alternatief omdat het deels gaat om een wettelijke verplichting.
4.E

Wat is het risico?

Gelet op het beleidsmatige karakter van het onderwerp is er geen sprake van onvoorziene
risico's.

4.F

Hoe ziet de vervolgprocedure er uit?

De Veiligheidsregio Twente wordt geïnformeerd over uw besluit.
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COMMUNICATIE

Gelet op het feit dat de wijziging van de gemeenschappelijke regeling een feit is als de

colleges van de14 deelnemende gemeenten hebben ingestemd, ligt de regie met betrekking
tot de communicatie over dit document bij de Veiligheidsregio Twente.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

de secretaris,

de burgemeester,

mr. G.S. Stam

drs. J.H.A. Goudt
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Ter inzage gelegde stukken
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