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Voorstel:
1. De Visie op de Veiligheidsregio vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en het Risicoprofiel 20192023 Veiligheidsregio IJsselland.

Inleiding:
Uw raad heeft door de vaststelling van de Kadernota verbonden partijen in maart 2016 algemene en
specifieke uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van de deelname, sturing, beheersing,
verantwoording en toezicht van verbonden partijen om zodoende inhoud en invulling te kunnen geven
aan de wijze waarop u uw kaderstellende en controlerende taak wilt uitvoeren.
Vastgesteld is dat voor de raads- en gemengde regelingen, één keer per vier jaar, een gemeentelijke
visie wordt opgesteld waarin wordt verwoord wat de gemeente wil realiseren bij/met de verbonden
partij. Op deze manier kan de portefeuillehouder de verschillende belangen op een transparantere
manier behartigen.
Doel van het vooraf opstellen van de visie is om aan de voorkant duidelijk te hebben welke specifieke
bijdrage de verbonden partij levert aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de gemeente en
welke prestaties en producten hiervoor worden geleverd. Belangrijke input hiervoor is de Strategische
Beleidsagenda 2019-2022 en het bijbehorende Risicoprofiel van de Veiligheidsregio.
De visie leggen wij ter besluitvorming voor om te bepalen of op basis hiervan aan bovengenoemde
taken ten aanzien van de Veiligheidsregio IJsselland voldoende invulling gegeven kan worden. Met de
Veiligheidsregio is afgesproken dat op basis van de concrete opdrachten waarmee de burgemeester
‘op pad wordt gestuurd’ er maatwerkafspraken worden gemaakt om deze te realiseren. De
Strategische Beleidsagenda en het Risicoprofiel 2019-2023 bieden inhoudelijk gezien voldoende
aanknopingspunten om de gevraagde bijdrage aan onze beleidsdoelstellingen te realiseren.
Argumenten:
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid.
Met de vaststelling van de Kadernota verbonden partijen in maart 2016 is afgesproken één keer per
vier jaar een gemeentelijke visie op te stellen waarin wordt verwoord wat de gemeente wil realiseren
bij/met de verbonden partij. Met voorliggende visie wordt aan de voorkant duidelijk welke specifieke
bijdrage Veiligheidsregio IJsselland levert aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de
gemeente Dalfsen en welke prestaties en producten hiervoor worden geleverd.
1.2 Op basis van de tot nu toe opgedane ervaringen in de samenwerking met veiligheidsregio
IJsselland zijn wij van mening dat Veiligheidsregio IJsselland nog steeds de geëigende vorm is om de
doelstellingen van de gemeente Dalfsen te realiseren.
Bij de overgang per 1 januari 2014 van de gemeentelijke brandweer naar de Veiligheidsregio zijn een
aantal taken overgegaan en zijn enkele achtergebleven, welke zijn vastgelegd in een
overdrachtsdocument. Op hoofdlijnen staan wij positief tegenover de huidige situatie na de overgang.
Kanttekeningen
1.1 Verlies van homogeniteit in het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland
De Veiligheidsregio IJsselland is gebaat bij continuïteit. De portefeuillehouder neemt concrete
opdrachten mee naar de Veiligheidsregio om de belangen van gemeente Dalfsen te behartigen.
Hierbij kan de continuïteit en de interne bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio IJsselland van
ondergeschikt belang zijn. Dit kan ten koste gaan van de homogeniteit in het bestuur van de
Veiligheidsregio IJsselland. Deze situatie kan zich vooral voordoen wanneer meerdere gemeenten het
voorbeeld van Dalfsen volgen door concreet voor de eigen gemeente op pad te gaan.
Alternatieven:
Er is geen alternatief. Uw raad heeft door de vaststelling van de Kadernota verbonden partijen in
maart 2016 afspraken gemaakt en uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van de wijze waarop u uw
kaderstellende en controlerende taak op de verbonden partijen wilt uitvoeren. Het vaststellen van een
Visie op de verbonden partij, in dit geval Veiligheidsregio IJsselland, is één van die afspraken.
Duurzaamheid:
n.v.t.

Financiële consequenties:
De Visie op de Veiligheidsregio valt binnen programma 2: Openbare orde en veiligheid. Hierin zijn
structurele middelen opgenomen voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de gemeente
Dalfsen.
Communicatie:
n.v.t.
Vervolg:
Na vaststelling van de Visie gaan wij in gesprek met de Veiligheidsregio om op basis van de concrete
opdrachten waarmee de burgemeester ‘op pad wordt gestuurd’ maatwerkafspraken te maken om
deze te realiseren.
Bijlagen:
1. Visie op de Veiligheidsregio
2. Strategische Beleidsagenda 2019-2023
3. Infographic Risicoprofiel
4. Hoofdlijnennotitie Risicoprofiel

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2019, nummer 908;
overwegende dat uw raad in maart 2016 de Kadernota verbonden partijen heeft vastgesteld;
gelet op het feit dat hierin algemene en specifieke uitgangspunten zijn vastgelegd ten aanzien van de
deelname, sturing, beheersing, verantwoording en toezicht van verbonden partijen om zodoende
inhoud en invulling te kunnen geven aan de wijze waarop u uw kaderstellende en controlerende taak
wilt uitvoeren.;
gezien het feit dat hiermee is vastgesteld dat één keer per vier jaar een gemeentelijke visie wordt
opgesteld waarin wordt verwoord wat de gemeente wil realiseren bij/met de verbonden partij, in dit
geval Veiligheidsregio IJsselland;

besluit:
1. Vast te stellen de Visie op de Veiligheidsregio.
2. Kennis te nemen van de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en het Risicoprofiel 20192023 Veiligheidsregio IJsselland.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 april 2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

