
Geachte leden van de gemeenteraad. 
 
In de raadscommissie van 9 september jl. heb ik u toegezegd om op een aantal vragen die u had over 
de begroting van de veiligheidsregio u nader te informeren. Onderstaand doe ik u de toegezegde 
nadere informatie toekomen.  
 
1. Treasurystatuut: wie stelt deze vast? 

Dit statuut wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het huidige 
treasurystatuut moet nog worden aangepast aan de nieuwe veiligheidsregio.  
 

 
2. Systematische Risicoanalyse 

In een systematische risicoanalyse worden alle risico’s in beeld gebracht en worden de 
belangrijkste risico’s gekwantificeerd en worden mogelijke beheersmaatregelen geïnventariseerd. 
Het zijn dus niet alleen financiële risico’s die in beeld worden gebracht. Het heeft pas zin om een 
meer uitgebreide risicoanalyse uit te voeren als de nieuwe organisatie een tijd heeft 
gefunctioneerd omdat dan pas zicht ontstaat op de risico’s waar de nieuwe organisatie mee te 
maken krijgt. Daarom wordt nu nog geen systematische risicoanalyse uitgevoerd. 
Wel is er al een regionale veiligheidsrisico-analyse die de risico’s van het gebied in kaart brengt 
alsmede heeft de gemeente Dalfsen een dergelijke veiligheidsanalyse opgesteld. Het betreft hier 
dus in hoofdzaak de financiële risico-analyse die nog moet worden opgesteld.  

 
 
3. Derivaten:  

Hier wordt in de praktijk geen gebruik van gemaakt en in het nog aan te passen treasurystatuut 
zal deze bepaling verdwijnen. Derivaten kunnen door de Veiligheidsregio alleen worden gebruikt 
om financiële risico’s te beperken bijvoorbeeld ten aanzien van renteschommelingen. 
 

  
4. Informatiemomenten aan de raad in de afgelopen jaren (zowel in Dalfsen als elders) 

De VR heeft in overleg met de griffies van de gemeenten dit jaar en vorig een bezoek gebracht 
aan alle gemeenten. Hier is door de regionaal commandant uitleg gegeven over de voortgang van 
het proces. De heer Seinen heeft informatie gegeven over de financiën en Michelle Zuurmeijer 
heeft namens de BOR een toelichting gegeven.  

 
 
5. Wat gebeurt er als we tegen stemmen (niet de begroting maar het opheffen van de GR) 

 Als Dalfsen als enige tegenstemt betekent dat niet dat de wijziging niet doorgaat. “Wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling komt tot stand wanneer ter vergadering van het algemeen 
bestuur op 30 oktober blijkt dat de colleges van tenminste tweederde van de deelnemende 
gemeenten tot de wijziging hebben besloten (in casu 8 van de 11 gemeenten).  Volgens artikel 1 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de colleges toestemming nodig van de 
gemeenteraad. Weigering van toestemming kan alleen wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang”.    
Wanneer er geen sprake is van een gekwalificeerde meerderheid zal er een ministeriele 
aanwijzing volgen. Er is namelijk sprake van een wettelijke verplichting.  
 

6. Waarom is er een loon- en prijsindexering opgenomen 
De bestaande lijn binnen de Veiligheidsregio in huidige is dat voor indexeringen de 
uitgangspunten van de gemeente Zwolle worden gevolgd. Door het bestuur van de 
Veiligheidsregio is besloten om deze lijn voort te zetten. Andere gemeenten binnen de 
Veiligheidsregio passen ook een indexering toe maar er zijn ook gemeenten die voor 2014 geen 
indexering toepassen. Dat verschilt dus per gemeente. 
 
 

Voor uitgebreide documentatie over de vorming van brandweer IJsselland  verwijs ik u naar de 
volgende link: http://www.brandweerijsselland.nl/-vorming-brandweer-ijsselland/7387/ 
 
 
Als bijlage heb ik bijgevoegd:  

http://www.brandweerijsselland.nl/-vorming-brandweer-ijsselland/7387/


- Cultuurrapport BOR 
- Sociaal statuut 
- Nader Bericht 
- Uitgangspunten en financieel kader begroting 2014 
- Eindrapport Deelproject brandweertaken & kwaliteit 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Han Noten.  
 

 


