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Voorstel:
1. In te stemmen met de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio IJsselland zoals weergegeven in 

de brief van het Veiligheidsbestuur IJsselland i.o. d.d. 7 juli 2008; 
 
 
Aanleiding 
In juni 2008 heeft u ingestemd met de koers voor de veiligheidsregio IJsselland. Ook de andere 
gemeentebesturen in de regio IJssel-Vecht hebben daarmee ingestemd. Om de veiligheidsregio 
daadwerkelijk in te stellen moeten de gemeentebesturen een gemeenschappelijke regeling met elkaar 
aangaan. De concept gemeenschappelijke regeling wordt thans ter instemming aan u voorgelegd.  
 
Het aangaan van een gemeenschappelijke regeling is op grond van artikel 8 van de Wet op de 
Veiligheidsregio’s een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. In de Wet 
gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraad toestemming moet verlenen voor het 
aangaan van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad mag de toestemming slechts onthouden 
indien de regeling in strijd is met het het recht of het algemeen belang. Dat laatste is natuurlijk een ruim 
begrip.  
 
Regionalisering 

In de Wet op de veiligheidsregio wordt de brandweer in zijn geheel overgedragen aan de veiligheidsregio 
(regionalisering). Gemeenten hebben echter een mogelijkheid gekregen om een eigen brandweer in stand 
te houden. De gemeenten in de regio IJssel-Vecht hebben allemaal te kennen gegeven niets te voelen 
voor regionalisering van de brandweer. De gemeentelijke brandweer is uitstekend in staat om de 
opgedragen taken: 

• het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 

• het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; 
op een goede en effectieve wijze uit te voeren. Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel geinvesteerd in 
de lokale brandweerzorg. Er is dus geen noodzaak om de lokale brandweertaken over te hevelen naar de 
regio. Daarom besluiten de colleges van burgemeester en wethouders in de veiligheidsregio IJsselland op 
grond van artikel 23a van de Wet op de veiligheidsregio tot het instandhouden van een eigen 
gemeentelijke brandweer.  
 



 
 
 

  

 
   

 

Bij de vorming van de veiligheidsregio is het van belang om het management en de topstructuur van de 
brandweer te versterken. Daarom komen de commandanten in regionale dienst en worden zij 
teruggedetacheerd in de gemeente voor de gemeentelijke taken. 
De commandanten voeren in de eigen gemeente de lokale en regionale taken uit. De band met het eigen 
korps blijft behouden en de lokale brandweerzorg blijft een lokale verantwoordelijkheid. De commandanten 
werken straks samen met de regionaal commandant en samen vormen zij het regionaal managementteam 
van de brandweer. Door versterking van het management ontstaat er een heldere structuur om besluiten te 
nemen en regionale afspraken af te dwingen. Landelijk is het beeld anders. Een meerderheid van de 
veiligheidsregio’s kiest voor de optie van volledige regionalisering. Dit betekent dat alle 
brandweermedewerkers, beroeps en vrijwilligers, in regionale dienst komen.  
 
De overgang van de lokale commandanten is nader uitgewerkt in de notitie “Commandanten in regionale 
dienst”. Dit staat verder buiten de inhoud van de gemeenschappelijke regeling en zal afzonderlijk worden 
geregeld.  
 

Gemeenschappelijke regeling 
In de gemeenschappelijke regeling wordt het openbaar lichaam Veiligheidsregio IJsselland in het leven 
geroepen. De veiligheidsregio kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Er 
kunnen commissies in het leven worden geroepen.  
 
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten. De hoofdofficier van Justitie en de dijkgraaf worden eveneens uitgenodigd om deel te nemen 
aan de vergaderingen. Als adviseur maken deel uit van de het algemeen bestuur, de korpschef van politie, 
de directeur van de GHOR, de regionaal commandant en de coordinerend gemeentesecretaris.  
 
Het algemeen bestuur bepaalt de samenstelling van het dagelijks bestuur. Het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur is voorbehouden aan de burgemeesters en daardoor niet gebonden aan een 
zittingstermijn. Een loco-burgemeester kan zijn burgemeester niet vervangen als lid van het dagelijks 
bestuur.  
De voorzitter van de veiligheidsregio (algemeen en dagelijksbestuur) is de korpsbeheerder (burgemeester 
van Zwolle).  
 
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur geven aan de gemeenteraden en de colleges van de 
deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die nodig is voor een goede beoordeling van het door 
het bestuur gevoerde en te voeren beleid.  
 
Jaarlijks voor 1 april stuurt het bestuur aan de gemeenteraden de ontwerpbegroting en de 
ontwerpmeerjarenraming voor het komende kalenderjaar toe. De gemeenteraden worden daarbij 
uitgenodigd hun zienswijze te geven. De gemeenten betalen een bijdrage per inwoner. De CBS statistiek is 
daarbij leidend. De bijdrage wordt bij wijze van voorschot halfjaarlijks vooruit betaald.  
 
Conform artikel 9 van de Wet op de veiligheidsregio’s worden de volgende taken en bevoegdheden aan de 
veiligheidsregio overgedragen: 
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 
b. het adviseren over risico’s van branden, rampen en crises; 
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg, 
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de 
crisisbeheersing; 
e. het instellen en instandhouden van een (regionale) brandweer; 
f.  het instellen en instandhouden van een GHOR; 
g. het voorzien in de meldkamerfunctie; 



 
 
 

  

 
   

 

h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 
i.  het inrichten en instandhouden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio 
en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g 
genoemde taken. 
  
Financieel kader:
De financiële consequenties zijn verwerkt in de Programmabegroting 2009 en het meerjarenplan 2010 – 
2012. De bijdrage aan de veiligheidsregio is opgenomen in de conceptbegroting voor 2009 en leidt 
vooralsnog niet tot een verhoogde bijdrage.  
 
Het proces van ontwikkeling van het bedrijfsplan en van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de 
Veiligheidsregio liep parallel aan de behandeling van de programmabegroting 2009. Een gevolg kan zijn, 
dat er nog inhoudelijke zaken uitgewerkt moeten worden die financiële consequenties kunnen hebben. De 
besluitvorming daarover kan leiden tot voorstellen tot wijziging van de begroting 2009, uiterlijk in december 
2008
 
Communicatie:

• Bestuur van de Veiligheidsregio i.o. in kennisstellen van het genomen besluit. 

• Alle betrokken medewerkers (vrijwillig en beroeps) van de brandweer Dalfsen in kennis stellen van het 
genomen besluit. 

• OR in kennis stellen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


