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Kadernota regionalisering brandweer 
Keuze voor kwaliteit 

5 november 2009 

 

 
 

1.  Inleiding 
 
In de Wet veiligheidsregio’s - die naar verwachting per 1 januari 2010 van kracht wordt – wordt als 
uitgangspunt gekozen dat de brandweer, die nu nog voor een groot deel gemeentelijk georganiseerd 
is, regionaal georganiseerd wordt. De inrichting van de regionale organisatie is in de wet op 
hoofdlijnen vastgelegd. De exacte vormgeving wordt aan de regio’s zelf overgelaten. De VNOG zet in 
op kwaliteitsverbetering gericht op het risicoprofiel van onze regio en het beheersen van deze risico’s 
ten behoeve van onze burgers. De leden van het Algemeen Bestuur (AB) vinden het hun 
verantwoordelijkheid dat die kwaliteit geleverd wordt die noodzakelijk is. Tijdens de bestuurlijke 
tweedaagse op 23 en 24 september jl. en de vergadering op 5 november 2009 heeft het AB van de 
VNOG uitgebreid gesproken over de wijze waarop zij de brandweer in haar regio wil vormgeven. 
 
In deze notitie worden de keuzes die in de slotverklaring van de tweedaagse zijn opgenomen nader 
uitgewerkt. De colleges en gemeenteraden wordt verzocht in te stemmen met de wijze van 
samenwerking zoals in deze notitie beschreven.   
 
 

2. Slotverklaring Bestuurlijke tweedaagse 
 
1. Het AB spreekt uit dat de ontwikkeling van de regionale samenwerking vorm krijgt in zes 

clusters: Veluwe West, Veluwe Noord, EVA, IJsselstreek, Achterhoek Oost en Achterhoek 
West. 

2. De gemeenten bundelen hun krachten in de clusters ter versterking van de kwaliteit van de 
basisbrandweerzorg, gerelateerd aan het risicoprofiel van de clusters; 

3. Dit wordt vastgelegd in een te wijzigen gemeenschappelijke regeling gerelateerd aan de Wet 
veiligheidsregio’s. 

4. In de gemeenschappelijke regeling wordt een overgangsbepaling opgenomen, waarin 
voldoende ruimte wordt geboden voor de zorgvuldige personele en organisatorische 
inrichting van de clusters. 

5. De bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap over en formatie van het personeel, zowel over 
beroeps- als vrijwillig personeel, ligt bij de clusters. 

6. In principe vindt de implementatie van de organisatie van de regionale samenwerking 
budgettair neutraal plaats. Daarbij moet wel worden voldaan aan de landelijke 
kwaliteitseisen. 

7. Het AB stelt het basiskwaliteitsniveau van de brandweerzorg vast en wenst dit door middel 
van audits te toetsen. 

 
In de gemeenschappelijke regeling wordt vastgelegd dat de VNOG twee uitvoeringsniveaus kent: 
clusterniveau en regionaal niveau.  
 
Op clusterniveau worden de basisbrandweerzorgtaken uitgevoerd. Elk cluster kent een eigen 
bestuurscommissie, bestaande uit de burgemeesters van het betreffende cluster, die verantwoordelijk 
is voor de basisbrandweerzorg in het cluster. De basisbrandweerzorg blijft zo lokaal verankerd. In de 
gemeenschappelijke regeling wordt vastgelegd dat de taken en bevoegdheden betreffende de 
basisbrandweerzorg worden neergelegd bij de zes bestuurscommissies. 
 
Op regionaal niveau worden de overige taken uitgevoerd (zoals alarmcentrale, coördinatie van het 
grootschalig optreden, bovenlokale operationele taken zoals RROL, OGS en externe veiligheid BEVI 
en BRZO) en de taken die voor alle clusters gezamenlijk zijn. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid 
van het AB en het Dagelijks Bestuur (DB). In de gemeenschappelijke regeling worden de taken en 
bevoegdheden van de bestuursorganen vastgelegd.  
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3.  Clusterniveau 
 
Bestuurscommissie 
Het cluster wordt aangestuurd door een bestuurscommissie, die in ieder geval bestaat uit de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van 
de bestuurscommissie worden vastgelegd in een bestuurscommissieverordening, voor elk cluster 
één. De basis voor deze verordening vormt de gemeenschappelijke regeling, het is derhalve het AB 
van de VNOG dat de verordening vaststelt, maar pas na overleg en overeenstemming met de 
betreffende gemeenten. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de personeelsformatie, 
aansturing en personeelszorg. De bestuurscommissie legt deze verantwoordelijkheden neer bij de 
clustercommandant.  
 
Financiën  
De ontwikkeling van de regionale samenwerking vindt in principe budgettair neutraal plaats. Daarbij 
moet wel worden voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen. De bestuurscommissie stelt een 
conceptbegroting op en biedt deze aan de gemeenteraden in het cluster aan. In deze begroting is 
ruimte voor gemeentelijke differentiatie. Na bespreking in de gemeenteraden biedt de 
bestuurscommissie de conceptbegroting via het DB aan het AB aan. De clusterbegrotingen vormen, 
tezamen met de regiobegroting, de begroting van de VNOG. Het AB dient formeel met de totale 
begroting in te stemmen. In de praktijk zal goedkeuring van de clusterbegrotingen door de 
gemeenteraden voldoende zijn voor instemming van het AB.
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Verantwoording  
De bestuurscommissie legt verantwoording af aan de gemeenteraden in het cluster over het te 
voeren en gevoerde beleid van de basisbrandweerzorg. De gemeenteraden kunnen ook aanvullende 
wensen neerleggen boven op de door het cluster vastgestelde basisbrandweerzorg. 
 
Personeel 
Ten behoeve van de uitvoering van de basisbrandweerzorgtaken beschikt het cluster over beroeps 
en vrijwillig personeel dat momenteel voor het overgrote deel in gemeentelijke dienst is.  
 
Het beroepspersoneel dat op dit moment in gemeentelijke dienst is, gaat over naar het cluster en 
krijgt een regionale aanstelling. Het is niet mogelijk om een clusteraanstelling te krijgen, omdat het 
cluster geen rechtspersoon is. Het personeel ontvangt een brief van het DB VNOG waarin verwoord 
staat dat zij hun werkzaamheden verrichten voor de betreffende posten/ cluster. 
 
Vrijwillig brandweerpersoneel dat op dit moment in gemeentelijke dienst is, blijft tot een nader te 
bepalen termijn werkzaam op basis van een gemeentelijke aanstelling. Het vrijwillige personeel 
ontvangt een brief van de betreffende colleges van B&W, waarin wordt aangegeven dat zij werkzaam 
zijn voor de post en deel uitmaken van het cluster en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.  
 
De clusters krijgen tevens de ruimte om het vrijwillige personeel dat nu een gemeentelijke aanstelling 
heeft een rechtspositionele aanstelling bij de regio te geven. Indien het vrijwillig personeel haar 
gemeentelijke aanstelling behoudt, dienen de gemeentesecretarissen hun bevoegdheden voor wat 
betreft het personeel naar de clustercommandanten te mandateren. Op deze wijze geeft de 
clustercommandant leiding aan al het personeel dat werkzaam is in het cluster, hetgeen aansluit bij 
de slotverklaring dat de bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap over en formatie van het personeel 
over zowel beroeps- als vrijwillig personeel ligt bij de clusters.
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1
 De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt niet de mogelijkheid om de clusterbegroting formeel vast te laten stellen door 

de bestuurscommissie. De raden mogen hun gevoelen kenbaar maken over de gehele begroting (cluster en geharmoniseerd 
deel), als een raad niet instemt, zal het betreffende AB-lid tegen moeten stemmen in de AB-vergadering. 
 
2
 Aandachtspunt hierbij is dat rekening wordt gehouden, met name in verband met Veilig Repressief Optreden, met de 

samenhang binnen de gemeentelijke processen m.b.t. vergunningverlening en handhaving en het streven van integrale 
dienstverlening aan burgers en bedrijven.  
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Roerende en onroerende goederen 
Het AB heeft besloten dat alle roerende en onroerende goederen die in eigendom van de gemeenten 
zijn in gemeentelijk eigendom blijven. Dit betekent dat onder andere de brandweervoertuigen en 
kazernes in bezit van de gemeenten blijven.  
 
Over het beheer van deze roerende en onroerende goederen moeten nog nadere afspraken worden 
gemaakt. Voor de aanschaf van nieuwe roerende goederen geldt het warehouse principe
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Warehouse is het gezamenlijk inkopen en beheren van roerende goederen teneinde schaal- en 
efficiency- voordelen te behalen.  

 
 
4.  Regionaal niveau 
 
Op regionaal niveau worden wettelijke en gezamenlijke taken uitgevoerd. Afgesproken is dat de 
taakverdeling tussen het regionaal niveau en clusterniveau nader moet worden uitgewerkt in een 
overzicht van de taken en verantwoordelijkheden. De clusters moeten robuust georganiseerd worden, 
zowel opgebouwd met formatie uit de regionale organisatie als vanuit de gemeentelijke organisaties. 
Dit betekent een kanteling van de regionale organisatie en een organisatiewijziging (ontvlechting) 
voor de gemeenten. 
 
Het AB is verantwoordelijk voor de wettelijke en gezamenlijke taken zoals wordt opgenomen in de 
gemeenschappelijke regeling. Het DB bestaat uit de voorzitters van de zes bestuurscommissies.  
De regionaal commandant ziet toe op adequate uitvoering van de basisbrandweerzorg door de 
clusters. Op het moment dat hij constateert dat er wordt afgeweken van het door het AB vastgestelde 
beleid zal hij in overleg treden met de clusters.  
 
Het AB heeft besloten om het kwaliteitszorgsysteem te continueren en in 2010 te starten met een 
auditronde voor de brandweerorganisaties (gemeenten- cluster- concern). Hierbij dient het 
basiskwaliteitsniveau te worden vastgesteld.  
 
 

5.  Convenant met BZK 
 
In het convenant is afgesproken dat een onomkeerbaar besluit tot regionalisering moet worden 
genomen en dat dit besluit zijn weerslag moet krijgen in de aangepaste gemeenschappelijke regeling 
die vóór 31 december 2009 moet zijn vastgesteld door de 22 gemeenteraden.  
 
Inmiddels heeft BZK bij brief van 10 september jl. laten weten dat om voor de 2

e
 tranche in 

aanmerking te komen het voldoende is indien de 22 gemeenteraden uiterlijk 31 december 2009 een 
onomkeerbaar en onvoorwaardelijk besluit tot regionalisering hebben genomen. Gemeenten hebben 
tot uiterlijk 31 maart 2010 om de bijbehorende gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Gezien 
het uitgangspunt van lokale verankering en het feit dat de huidige gemeenschappelijke regeling is 
aangegaan door de 22 gemeenteraden, moet met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
worden ingestemd door de 22 gemeenteraden. Voor toekomstige wijzigingen van de 
gemeenschappelijke regeling is besluitvorming in colleges weliswaar voldoende, maar zullen 
wijzigingen eveneens aan de gemeenteraden worden voorgelegd.
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3
 Notitie warehouse is vastgesteld door het AB op 25 maart 2009 

4
 In de Wet gemeenschappelijke Regelingen wordt aangegeven: “ de colleges van burgemeester en wethouders en de 

burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De 
toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang” (Art 1lid2 WGR). 
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6. Bestuurlijk en uitvoerend proces 
 
De kadernota zal zo snel mogelijk na het AB van 5 november ter instemming worden aangeboden 
aan de gemeenteraden. Indien dit tijdtechnisch mogelijk is, zal de concept versie van de 
gemeenschappelijke regeling tegelijk ter consultatie worden voorgelegd.  
Na het AB van 17 december zal de definitieve tekst van de gemeenschappelijke regeling ter 
besluitvorming aan de gemeenteraden worden aangeboden. De gemeenteraden dienen uiterlijk 1 
maart in te stemmen met de definitieve gemeenschappelijke regeling in verband met de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Na constatering in het AB van 25 maart dat de gemeenteraden positief hebben besloten over de 
gemeenschappelijke regeling, wordt de gemeenschappelijke regeling van kracht. In de 
gemeenschappelijke regeling is een overgangsbepaling opgenomen. In deze overgangsbepaling 
wordt voldoende ruimte geboden voor een zorgvuldige personele en organisatorische inrichting van 
de clusters, indien het proces om te komen tot clustervorming nog gedeeltelijk verder 
geïmplementeerd moet worden.
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7.  Voorstel besluit  
 
 

1. In te stemmen met voorliggende kadernota regionalisering brandweer 
a. Het formaliseren van de zes clusters; 
b. Het instellen van zes bestuurscommissies; 
c. Voorgaande uit te werken in een te wijzigen gemeenschappelijke regeling. In de GR 

wordt een overgangsbepaling opgenomen waarin voldoende ruimte wordt geboden 
voor de zorgvuldige personele en organisatorische inrichting van de clusters; 

d. Het stimuleren van een lerende organisatie door te starten met een 2
e
 auditronde; 

e. Het kantelen van de organisatie, waarbij clusters robuust worden georganiseerd.  
f. Het uitwerken van een overzicht van taken en verantwoordelijkheden op 

clusterniveau en regionaal niveau; 
g. Het niet voeren van artikel 26 Wet veiligheidsregio’s.
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2. Aan de hand van het subsidiariteitsbeginsel vorm te geven aan het personeelsbeleid: 

a. Beroepspersoneel een regionale aanstelling te geven bij de VNOG. Het 
beroepspersoneel ontvangt een brief van het DB VNOG waarin verwoord staat dat zij 
hun werkzaamheden verrichten voor de betreffende post/ cluster; 

b. Vrijwilligers, tot een nader te bepalen termijn, een aanstelling bij de gemeente te 
laten behouden. Het vrijwillig personeel ontvangt een brief van de betreffende 
colleges van B&W waarin wordt aangegeven dat zij werkzaam zijn voor de post en 
deel uit maken van het cluster en de VNOG; 

c. Het cluster krijgt de ruimte om ook het vrijwillig personeel een regionale aanstelling te 
geven
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d. Het personeelsbeleid van het cluster valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van de bestuurscommissie van het desbetreffende cluster. 

                                                      
5
 In het convenant is uitgesproken dat het bestuur tot 31 december 2010 de tijd heeft om te beschikken over een regionale 

brandweerorganisatie. 

 
6
 Artikel 26 Wet veiligheidsregio’s geeft weer dat elk college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot het hebben 

van een gemeentelijke brandweer. 
7
 In de gemeenschappelijke regeling is een overgangsbepaling opgenomen. In deze overgangsbepaling wordt voldoende 

ruimte geboden voor een zorgvuldige personele en organisatorische inrichting van de clusters, indien het proces om te komen 
tot clustervorming nog gedeeltelijk verder geïmplementeerd moet worden. 
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3. In te stemmen met het te volgen proces: 

a. De kadernota zal zo snel mogelijk na het AB van 5 november ter instemming worden 
aangeboden aan de gemeenteraden. Daarbij zal (indien dit tijdtechnisch mogelijk is) 
de concept versie van de gemeenschappelijke regeling ter consultatie worden 
voorgelegd; 

b. Na het AB van 17 december zal de definitieve gemeenschappelijke regeling, waarin 
de reacties van de gemeenteraden op de kadernota en (zo mogelijk) de concept 
gemeenschappelijke regeling zijn verwerkt, ter besluitvorming aan de 
gemeenteraden worden aangeboden. De gemeenteraden dienen bij voorkeur uiterlijk 
1 maart in te stemmen met de definitieve tekst van de gemeenschappelijke regeling 
in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar in ieder geval uiterlijk 
woensdag 24 maart; 

c. Na constatering in het AB van 25 maart dat de gemeenteraden positief hebben 
besloten over de gemeenschappelijke regeling, wordt de gemeenschappelijke 
regeling van kracht. In de gemeenschappelijke regeling is een overgangsbepaling 
opgenomen. In deze overgangsbepaling wordt voldoende ruimte geboden voor een 
zorgvuldige personele en organisatorische inrichting van de clusters, indien het 
proces om te komen tot clustervorming nog gedeeltelijk verder geïmplementeerd 
moet worden
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; 

d. Conform bovenstaand proces de gemeenteraden te verzoeken de kadernota 
regionalisering brandweer ter instemming op de raadsagenda van 
november/december te plaatsen, met daarbij (indien dit tijdtechnisch haalbaar is) ter 
consultatie de concept gemeenschappelijke regeling; 

e. Na instemming van de gemeenteraden met de kadernota regionalisering brandweer 
en consultatie van de concept gemeenschappelijke regeling de uitkomsten te 
verwerken in de definitieve gemeenschappelijke regeling en de gemeenteraden te 
verzoeken de behandeling van de definitieve gemeenschappelijke regeling ter 
instemming op de raadsagenda te plaatsen vóór 1 maart 2010; 

f. Dit proces te laten begeleiden door een bestuurlijke werkgroep, bestaande uit een 
AB lid, gemeentesecretaris en juristen uit de clusters. 
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 In het convenant is uitgesproken dat het bestuur tot 31 december 2010 de tijd heeft om te beschikken over een regionale 
brandweerorganisatie. 

 


