
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
 
Datum raadsvergadering: 27 november 2008, agendanr. 10 
 
Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. In te stemmen met de toetreding van de gemeente Hattem tot de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland per 1 januari 2009 en met de daarmee samenhangende wijziging 
in de gemeenschappelijke regeling VNOG. 

2. Dit onder de voorwaarde dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland niet 
eerder tot wijziging van de regeling overgaat dan nadat in een vergadering van het Algemeen Bestuur wordt 
geconstateerd dat is voldaan aan de voorwaarden betreffende implementatie congruentie zoals vastgesteld in 
de vergadering van 29 juni 2006. 

 
 
Inleiding 
Op grond van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding dienen de grenzen van de territoriale 
samenwerkingsgebieden met betrekking tot brandweer, de GHOR en de politie congruent te zijn. De regio-
indeling wordt door de Minister van BZK bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorgeschreven. De 
gemeente Hattem behoort op dit moment voor wat betreft politie tot de politieregio Noord- en Oost-
Gelderland, maar voor wat betreft de brandweer- en GHOR tot Regio IJssel-Vecht. 
 
De Minister heeft bij brief van 17 december 2007 meegedeeld dat de gemeente Hattem voor wat betreft 
brandweer en GHOR territoriaal congruent wordt op de schaal van de politieregio Noord- en Oost-
Gelderland. Het streven van de Minister is om de AMvB waarmee wordt geregeld dat de gemeente Hattem 
per 1 januari 2009 wordt ingedeeld in de regio Noord- en Oost-Gelderland is nu in procedure.  
 
Meetbaar effect 
Met het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland kan het besluit van de Minister om de gemeente Hattem in te delen in de regio Noord- en Oost-
Gelderland geëffectueerd worden. 
 
Argumenten 

 
1.1 Snelle toetreding Hattem 

De gemeente Hattem heeft zich lang verzet tegen de congruente indeling, maar heeft laten weten dat de 
gemeente nu – gelet op het besluit van de Minister – streeft naar een snelle toetreding. 

1.2 Procedure toetreding 
In artikel 34 van de gemeenschappelijk regeling VNOG zijn de bepalingen omtrent toetreding 
opgenomen. Een toetreding kan plaatsvinden wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt 
dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van ten minste 
tweederde van de gemeenten, die tezamen ten minste tweederde van het aantal in het algemeen 
bestuur uit te brengen stemmen vertegenwoordigen, daarmee instemmen. 

2.  
2.1 Nadelige financiële consequenties 

In het traject om te komen tot territoriale congruentie heeft het AB zich altijd op het standpunt gesteld dat 
dit niet mag leiden tot nadelige financiële consequenties voor de inwoners van de VNOG. In dit verband 
heeft het AB voor de toetreding van Heerde en de uittreding van Deventer nadere voorwaarden gesteld, 
om de financiële consequenties te kunnen opvangen. Dezelfde voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing voor de toetreding van de gemeente Hattem. 

2.2 Stand van zaken voorwaarden 
Fusie meldkamers: Er ligt een Project Initiatie Document Meldkamer Oost Nederland (PID MON) ter 
bestuurlijke besluitvorming bij de verschillende partijen. Het streven is dat alle betrokken partijen hiermee 
uiterlijk 1 januari 2009 hebben ingestemd. 
Aansluitingen Regionaal Brandmeld Systeem: Aan de door het AB gestelde voorwaarde is voldaan. 



Eenmalige bijdrage in de projectkosten congruentie Deventer / Heerde: Hierover zijn destijds afspraken 
gemaakt met de regio IJssel-Vecht die echter nog niet zijn geëffectueerd.  
 

 
 

 
Kanttekeningen 

a. Voorwaarden nog niet geëffectueerd 
Het proces van wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met de uittreding van 
Deventer en de toetreding van Heerde is nog niet afgerond, omdat nog niet aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan. Het streven is om deze wijziging eveneens te effectueren met ingang van 1 
januari 2009. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Over de financiële consequenties van toetreding vinden momenteel gesprekken plaats tussen 
vertegenwoordigers van Hattem, BZK, VNOG en IJssel-Vecht. 
Ten gevolge van het toegenomen aantal inwoners door de toetreding van Hattem ontstaan zowel beperkte 
incidentele als structurele financiële effecten. Deze gevolgen worden nog nader uitgewerkt en zullen worden 
meegenomen in de totale afweging omtrent toetreding, die in het AB zal plaatsvinden wanneer 
geconstateerd kan worden dat de vereiste meerderheid van de gemeenten heeft ingestemd met de 
voorgestelde wijziging. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
De gewijzigde gemeenschappelijke regeling in verband met de toetreding van Hattem kan in werking treden 
nadat in het Algemeen Bestuur VNOG is geconstateerd dat het vereiste aantal gemeenten heeft ingestemd. 
Het streven is dat de wijziging van kracht wordt per 1 januari 2009, tegelijk met de wijziging in verband met 
de toe/uittreding van Heerde resp. Deventer. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
Over de voortgang wordt u geïnformeerd door middel van het toezenden van de stukken voor het Algemeen 
Bestuur VNOG. 
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