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		wethouders besloten wordt tot het hebben van een gemeentelijke brandweer;
		3. kennis te nemen van de voorbereiding van de noodzakelijke veranderingen in
		de gemeenschappelijke reg~líng van de Regío IJssel-Vecht ín verband met
		ontvlechting van brandweer'en GHOR-taken.
Afdelingshoofd
Parafen
College
Besluit
B&W
Directeur
Hoofdafdeling
Secretaris-directeur
burg. L.V. Elfers
weth. G. Laarman-Hemstede
weth. T, de Vries
weth. E. Goldsteen
Conform voorstel
® Openbare Lijst
0 Vertrouwelijke lijst
Routlng ~ Behandelen in:
~ OR
® Raadscommissie
~ Raad
H
Datum~ 5 APR ~QQ~
Nummer: (~,5.
Datum:
® Informerend
~ Besluitvormend



gemeente
.
ADVIES AAN B&W
Overieg met
afdeling
VooroveNeg
Portefeuillehouder
Past binnen budget
Brandweer/
Financiën en Belastingen
~.v.t.
Ja
Nee
N.v.t.
Ja
Nee
N.v.t.
Akkoord
® Ja
[> Nee



3
Aanleidlng
Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio is het noodzakelijk dat gemeenten in de regio gaan
samenwerken op het gebied van de brandweerzorg en rampen- en calamiteitenbestrijding. In het
wetsvoorstel wordt uitgegaan van een volledig regionale brandweer.
Ingevolge artikel 23a van de Wet op de Veiligheidsregio kan elk college van burgemeester en wethouders
bij het treffen van de gemeenschappelijke veiligheidsregio besluiten tot het hebben van een gemeentelijke
brandweer, die in de eigen gemeente de brandweertaken uitvoert.
Het is belangrijk en noodzakelijk om lokale veiligheid en gezondheid te borgen in een regionale setting. In
dit voorstel wordt daar nader op ingegaan.
Onze omgeving verandert snel. De verkeersintensiteit op spoor,weg en water neemt toe. Wij bouwen
woningen dichter op elkaar. Industrieën worden complexer en het onveiligheidsgevoel onder inwoners
neemt toe door o.a. terrorismedreiging en criminaliteit. Deze ontwikkelingen vragen om de hulpverlening
nog beter voor te bereiden op, en nog professioneler te maken voor beheersing van rampen en crises. Het
project versterking Brandweer (eind '90) en het C2000 communicatiesysteem van de Politie en
hulpverleningsdiensten hebben de weg geopend beter, multidisciplinair en effectief te structureren. De
geïntegreerde meldkamer zal daarin een belangrijke plaats krijgen.
Probleemstelling
Eind 2009 moet de rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde zijn. Daarbij wordt door het kabinet
ingezet op het verbeteren van de brandweerzorg en de ontwikkeling van veiligheidsregio's. De brandweer
moet in elke regio per 1 januari 2010 aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen voldoen.
De bestaande organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland is de afgelopen jaren
verschillende malen onderzocht, onder andere naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de
cafébrand in Volendam. Eveneens zijn over deze organisatie de afgelopen jaren diverse adviezen
uitgebracht. De conclusies van onderzoeken en adviezen wijzen steeds in dezelfde richting: de huidige
organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing kan en moet beter. Zij is onvoldoende
meegegroeid met de ontwikkeling, dat ongevallen, rampen en crises die ons bedreigen in hun aard meer
divers worden, complexer zijn en in hun omvang of impact toenemen.
De doorontwikkeling van bestaande regionale samenwerking voor brandweer en GHOR naar veilig-
heidsregio's is één van de middelen van het Kabinet om de burgers beter te beschermen tegen de risico's
van brand, ongevallen, rampen en crises en om een betere hulpverlening en nazorg te bieden als zij
onverhoopt slachtoffer worden van zo'n incident.
Situatieschets
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle werken samen in de Regio IJssel-Vecht. Zij biedt onze
inwoners overheidszorg op het gebied van veiligheid (Brandweer en GHOR) en gezondheid (GGD)i.
Daarnaast kunnen de gemeenten gebruik maken van specialistísche ondersteuning op de gebieden van
milieu, recreatie & toerisme. Raadsleden zijn hierover geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst op 6
december 2007.
In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten (GHOR) en politie samen aan de
hulpverlening aan de burger. Ook het optreden van gemeentelijke en andere diensten in samenwerking
met de hulpverleningsdiensten in geval van ramp of crisis wordt geregeld. In het wetsvoorstel
Veiligheidsregio's staat dat hiervoor een gemeenschappelijke regeling nodig is. De bedoeling is om voor de
veiligheidsregio een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling te treffen. Dit heeft gevolgen voor de
huidige gemeenschappelijke regeling IJssel-Vecht. Deze zal moeten worden aangepast.
Om een en ander in goede banen te leiden informeren wij u over:
- Oe beoogde koers naar de Veiligheidsregio IJsselland;
- De beoogde contouren voor de Regio IJssel-Vecht nieuwe stijl.
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De beoogde koers naar de Veiligheidsregio iJsselland
Lokale veiligheid borgen in een regionale setting, door:
- Het oprichten van een veiligheidsregio (Brandweer, GHOR, Politie en de Gemeentelijke kolom);
- De versterkíng van het management en de topstructuur van de brandweerzorg;
Het oprichten van een veiligheidsregio
Er is gekozen voor de inrichting van één regionaal veiligheidsbestuur. Dit bestuur bestaat uit
burgemeesters van de gemeenten in de Regio en is zowel verantwoordelijk voor beleid en beheer ten
aanzien van de Regionale brandweer en de GHOR ais voor de rampen- en crisisbeheersing, het beheer
van de gemeenschappelijke meldkamer en de inrichting en instandhouding van de informatie- voorziening.
Dit bestuur wordt georganiseerd volgens de lijnen van verlengd lokaal bestuur en wordt vormgegeven op
grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
De versterking van het managemen~t en de topstructuur van de brandweerzorg
Ook de gemeenten in deze Regio zullen de geschetste ontwikkelingen en problemen het hoofd moeten
bieden, zij ontkomen er niet aan. Ze kunnen daarbij bogen op gedegen lokale brandweerkorpsen met
gemotiveerde medewerkers (zowel vrijwillig als beroeps) die gaan voor hun taak.
Echter de besluitvormingsprocessen moeten adequater worden ingevuld op managementniveau. Er dient
een eenduidige verantwoordelijke te zijn met betrekking tot het advies aan het regionaal bestuur. De
wettelijke verbreding van het takenpakket van de veiligheidsregio en de regionale brandweer moet een
hechtere verankering krijgen op gemeentelijk niveau.
~ Voor Deventer en Heerde: aangeven hetgeen van toepassing is.
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Per gemeente is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de basisbrandweerzorg. Om de aange-geven
problemen goed te kunnen aanpakken is de thans voorliggende oplossing om het management en de
topstructuur van de brandweer te versterken. Daartoe komen de commandanten in rngionale dienst voor
wat betreft de regionale taken en worden zij gedetacheerd naar gemeenten voor de lokale
brandweertaken. De bevoegdheden voor het lokale bestuur en de verdeling daarbinnen blijven
onveranderd.
Concreet: de beoogde oplossing is dat de brandweercommandanten in regionale dienst komen. Zij blijven
werkzaam op hun eigen locatie. Zij doen daar lokale en regionale taken. De band met hun korps blijft
bestaan en de lokale brandweerzorg blijtt een lokale verantwoordelijkheid. De commandanten werken
straks samen met de (nieuwe) regionale commandant aan een gelijkmatig en hoog niveau van de
brandweerzorg. Gezamenlijk, maar vanuit hun eigen gemeente en met behoud van de eigen cultuur van
het korps. Door de versterking van het management komt er een heldere structuur om besluiten te nemen.
Dat is van groot belang want:
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· Bij complexe inzetten is hulp van de andere korpsen zeer gewenst. De korpsen hebben de kennis en
kunde van brandweerpersoneel van de andere korpsen en het specialisme van de Regionale
Brandweer hard nodig bij calamiteiten op drukke snelwegen, provinciale wegen en grote industríële
gebouwen;
· De versterking en intensivering van de samenwerking vergroten de slagkracht en daarmee het
vertrouwen van onze inwoners;
· De commandant kan eenvoudiger een optimale bezetting organiseren;
· De korpsen kunnen meer en beter samen opleiden, trainen en oefenen. De brandweerzorg in de
gemeente blijft daardoor beter betaalbaar;
· De brandweer is integraal en ín samenwerking met de korpsen veel beter bij machte ideeën om te
zetten in beleid.
De gemeenten gaan voor behoud van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. De vrijwilligers en andere
beroepsmedewerkers blijven in dienst van het lokale brandweerkorps, er verandert niets in hun positie en
aansturing. Voor behoud van de gemeentelijke brandweer dient elk college van burgemeester en
wethouders bij het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling op de Veiligheidsregio te
besluiten tot het hebben van een gemeentelijke brandweer, die in de eigen gemeente, in afwíjking van
artikel 23, eerste lid aanhef en onder a en b van de wet op de Veiligheidsregio de volgende taken uitvoert:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
Visie Dalfsen
Primair zijn wij van mening dat regionalisering niet noodzakelijk is om te komen tot de gewenste verbeterde
kwaliteit. Door het maken van goede afspraken en een goede samenwerking moet het zelfde doel bereikt
kunnen worden. Het nieuwe kabinet heeft hier echter niet voor gekozen en heeft ingezet op een verplichte
regionalisering. Het kabinet ziet het liefst een volledige regionaJisering waarbij beroepspersoneel en
vrijwiligers overgaan in regionale dienst. Wij kiezen niet hiervoor. Wij denken dat er een te grote afstand
gaat ontstaan, de gemeentelíjke aansturing te complex wordt en de binding met de gemeente verloren
gaat. Daarom kiezen wij voor de nu voorliggende minimum variant waarbij de commandant in regionale
dienst komt en bij de gemeente wordt gedetacheerd. De gesignaleerde knelpunten kunnen hiermee ook
voor de toekomst voldoende worden afgedicht.
De beoogde contouren voor de nieuwe Regio IJssel-Vecht
De gemeenten willen de lokale gezondheidszorg blijven borgen in een stevige regionale GGD. Dat is ook
nodig voor maatschappelijke gezondheidsvraagstukken zoals:
· Risico's van infectieziekten door inwoners die steeds meer en verder reizen;
· Een sterk groeiende vraag naar openbare geestelijke gezondheidszorg;
· Overgewicht en alcoholproblematiek bij de jeugd;
De groeiende zorgbehoefte bij jeugd maakt dat het in beginsel logisch is bureau HALT bij de GGD te
behouden. Wij streven niet alleen naar een uitvoerende GGD maar ook een beleidsontwikkelende GGD,
een en ander in overeenstemming met de komst van de Wet Publieke Gezondheidszorg. Een GGD die
onze gemeente opzoekt en helpt om de invloeden van ons beleid op de gezondheid van onze inwoners in
kaart te brengen. Een GGD die gemeenten met raad en daad ter zijde staat, daar waar onze capaciteit en
kennis niet toereikend is.
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Planning
De tabel geeft in grote lijnen het formele traject weer. U kunt zien wanneer de gemeenten belangrijke
documenten ter besluüvorming krijgen aangeboden en in welke periode besluitvorming plaatsvindt.
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Visie Dalfsen
Gelet op het voorgestelde takenpakket van de veiligheidsregio achten wij het niet wenselijk om de GGD taken en
het Haltbureau daarbij onder te brengen. Derhalve stemmen wij in met de gekozen koers.
Financl®le gevolgen
Op dit moment kan geen zicht worden geboden op de financiële consequenties van de vorming van de
veiligheidsregio en de afslanking van de regio IJssel-Vecht. Vooralsnog geldt nog steeds het principe dat
het budgettair neutraal zou moeten gaan verlopen.
Wij hebben ínmiddels het concept van de Regiobegroting 2009 en de begroting van de Veiligheidsregio
2009 (incl. meerjarenbegroting) ontvangen. De begrotingen wekken niet de indruk dat er aanzienlijk meer
kosten te venmrachten zijn als gevolg van de ombuiging/ontvlechting.
Voor 2009 zijn twee afzonderlijke begrotingen opgesteld (Regio IJV en Veiligheidsregio), waarbij inderdaad
het principe budgettair neutraal geldt voor de ontvlechtingsoperatie.
Een onafhankelijk bureau zal de volledigheid van de overgehevelde budgetten en de toepassing van de
verdeelsystematieken gaan beoordelen. Verder wordt er voor 2009 vanuit gegaan dat de Veiligheidsregio
ondersteuning en facilitair van de Regio IJssel-Vecht gaaf afnemen.
Om eventueel voorbereid te zijn op een verhoging van de lasten zullen wij de vorming van de
veiligheidsregio vermelden in de risicoparagraaf van de begroting 2009.
Conclusie/advies
1. kennis te nemen van de gezamenlijk beoogde koers voor de Veiligheidsregio IJsselland en de beoogde
contouren voor de Regio IJssel-Vecht.
2. kennis te nemen van en desgewenst een visie te geven op de voorbereiding van een afzonderlijke
gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio IJsselland, waarbij het werkgeverschap van de
gemeentelijke brandweercommandanten bij de Veiligheidsregio komt te liggen en waarbij ingevolge
artikel 23a van de Wet op de Veiligheidsregío door de afzonderlijke colleges van burgemeester en
wethouders besloten wordt tot het hebben van een gemeentelijke brandweer;
3. kennis te nemen van en desgewenst een visie te geven op de voorbereiding van de noodzakelijke
veranderingen in de gemeenschappelijke regeling van de Regio IJssel-Vecht in verband met
ontvlechting van brandweer en GHOR-taken.
Overleg met andere afdelingen:
Brandweer en Financiën
Communicatle
Raadsleden
OR



7
Bijlagen:
- het Koersdocument Veiligheidsregio IJsselland en de Contourennotitie Regio IJssel-Vecht van Lysias
Advies B.V. d.d. 11 december 2007. Het rapporteert over de ingestelde onderzoeken en vormt de basis
voor de betrokken regionale besturen om de beoogde koers en contouren voor te leggen.
- De notitie `Commandanten in regionale dienst'. De notitie vormt de grondslag voor de koers naar
commandanten in regionale dienst voor wat betreft de regionale taken en voor detachering naar
gemeenten voor de lokale brandweertaken. Zij maakt de positie, taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de commandanten helder.


