
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 14 
 
 
Onderwerp  : Kadernota Regionalisering Brandweer 
 
Voorgestelde beslissing: 

 

1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota regionalisering brandweer 
2. Dit besluit per brief aan het DB van de VNOG kenbaar te maken 
3. Dit besluit middels een persbericht bekend te maken 
 

 
Inleiding 
In 2006 besloten de gemeenten in de Achterhoek West, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude 
IJsselstreek, om betreffende de brandweerzorg nauw te gaan samenwerken binnen het 
Samenwerkingsverband Brandweer Achterhoek West (SBAW). Na een succesvolle samenwerking waarin er 
projectmatig gewerkt is wordt er vanaf 1 januari 2010 een volgende stap gezet in deze samenwerking, 
passende binnen de gedachte van clustervorming. Belangrijk voor de verdere clustervorming in de 
Achterhoek West zijn de regionale kaders die gesteld worden, daar het cluster onderdeel uit maakt van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. 
Op 23 en 24 september hebben de 22 burgemeesters (AB) van onze Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) keuzes gemaakt over de inrichting van de brandweer. Deze keuzes staan weergegeven 
in de kadernota regionalisering brandweer en worden nu ter instemming voorgelegd. 
 
Samenvatting 
De nieuwe Wet veiligheidsregio’s wordt naar verwachting per 1 januari 2010 van kracht. Hierin 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 echter aan de regio’s zelf overgelaten. Tijdens een bestuurlijke 2-
daagse (23 en 24 september jl.) hebben de 22 burgemeesters van onze Veiligheidsregio Noord- en Oost- 
Gelderland (VNOG) hierover gesproken. De keuzes die gemaakt zijn worden nu aan de colleges voorgelegd 
ter instemming. Vervolgens zal de huidige gemeenschappelijke regeling VNOG hierop worden aangepast. 
 
Meetbaar effect 
Met het instemmen van de voorgestelde beslissingen beslist de gemeenteraad over de verdere inrichting 
van de brandweer in het cluster Achterhoek West, binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. 
 
Argumenten 
Vanaf begin af aan is de basis van het Samenwerkingsverband Brandweer Achterhoek West (SBAW)  dat 
de brandweerzorg lokaal verankerd moet zijn en dat kwaliteitsverbetering van de brandweerzorg het 
uitgangspunt van samenwerking moet zijn. De nu gemaakte keuzes van het AB over de inrichting van de 
brandweer maken het mogelijk om de door ons ingezette lijn voort te zetten. De clusters, waaronder het 
cluster Achterhoek West, krijgen de ruimte om in het voor hen passende tempo verder vorm te geven aan de 
clustervorming.  
 
Voorafgaand daaraan heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland de 
volgende keuzes gemaakt: 

 
1. De regionale samenwerking krijgt vorm 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. 

 
 
Clusterniveau 
1. Op clusterniveau worden de basis brandweerzorgtaken uitgevoerd. Die blijven zo lokaal verankerd. 
2. Elk cluster kent een eigen bestuurscommissie, bestaande uit de eigen burgemeesters. 
3. De taken en bevoegdheden betreffende de basis brandweerzorg liggen bij de bestuurscommissie.  
4. De taken, verantwoordelijkheden, etc. van de commissie worden vastgelegd in een verordening.  
5. De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor het personeel (incl. aansturing) in het eigen cluster.  
6. De bestuurscommissie legt de verantwoordelijkheden neer bij de clustercommandant. 
7. De bestuurscommissie legt verantwoording af aan de gemeenteraden in het cluster.  
8. De gemeenteraden kunnen ook aanvullende wensen neerleggen. 
9. Het cluster beschikt over beroeps en vrijwillig personeel. 
10. Het beroepspersoneel dat op dit moment in gemeentelijke dienst is, gaat over naar het cluster en krijgt 

een rechtspositionele aanstelling bij de gemeenschappelijke regeling VNOG.  
11. Zij ontvangen wel een functionele aanstellingsbrief van het Dagelijks Bestuur van de VNOG, waarin 

staat dat zij werkzaam zijn voor de betreffende gemeenten. 
12. Vrijwillig brandweerpersoneel dat op dit moment in gemeentelijke dienst is, blijft tot een nader te bepalen 

termijn werkzaam op basis van een gemeentelijke aanstelling.  
13. Zij ontvangen wel een functionele aanstellingsbrief van de betreffende colleges van B&W, waarin staat 

dat zij werkzaam zijn voor hun post en deel uitmaken van het cluster en de VNOG.  
14. De clusters krijgen de ruimte om, waar zij wensen, vrijwillig personeel een rechtspositionele aanstelling 

bij de gemeenschappelijke regeling te geven.  
15. Indien het vrijwillig personeel haar gemeentelijke aanstelling behoudt, dienen de gemeentesecretarissen 

hun bevoegdheden voor wat betreft het personeel naar de clustercommandant 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.  

16. Alle roerende en onroerende goederen die in eigendom van de gemeenten zijn, blijven in gemeentelijk 
eigendom. Dit betekent dat onder andere de brandweervoertuigen en kazernes in bezit van de 
gemeenten blijven.  

17. Over het beheer van deze roerende en onroerende goederen moeten nog nadere afspraken worden 
gemaakt. Voor de aanschaf van nieuwe roerende goederen wordt gestreefd naar het gezamenlijk 
inkopen en beheren, teneinde schaal- en efficiency-voordelen te behalen (project Warehouse). 

 
Regionaal niveau 
18. Op regionaal niveau worden de overige wettelijke taken uitgevoerd (zoals alarmcentrale, coördinatie van 

het grootschalig optreden, etc.) en de taken die voor alle clusters gezamenlijk zijn.  
19. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het AB en het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit de 

voorzitters van de zes bestuurscommissies.  
20. De regionaal commandant ziet, in overleg met de clusters, toe op adequate uitvoering van de 

basisbrandweerzorg door de clusters.  
21. 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. 

 
Kanttekeningen 
Op dit moment zijn de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek druk bezig 
met het verder opbouwen van het cluster Brandweer Achterhoek West. Per 1 januari 2010 worden er een 
aantal onderdelen van de brandweerzorg gezamenlijk uitgevoerd onder leiding van de clustercommandant. 
Uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van het cluster is dat kwaliteitsverbetering de reden is voor deze 
vergaande vorm van samenwerking. Daarnaast is er veel tijd gespendeerd aan het verkrijgen van draagvlak 



bij zowel het beroepspersoneel, als de vrijwilligers. De wijze waarop er nu vorm wordt gegeven aan de 
verdere ontwikkeling van de brandweer sluit hier goed op aan.  
 
 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
De ontwikkeling van de regionale samenwerking vindt in principe budgettair neutraal plaats. Daarbij moet 
wel worden voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen. Hetgeen ook zou gelden als er géén sprake zou zijn 
van regionale samenwerking en er een beroep zou worden gedaan op artikel 26 van de Wet 
veiligheidsregio’s.  
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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In oktober 2008 heeft de VNOG een convenant gesloten met het Ministerie van BZK. De VNOG heeft 
hiervoor een 1

ste
 tranche aan convenantsgelden ontvangen (± € 750.000 eenmalig). Inmiddels heeft BZK per 

brief laten weten dat om voor de 2
e
 tranche (± € 750.000 eenmalig) in aanmerking te komen, het voldoende 

is indien de 22 gemeenten uiterlijk 31 december 2009 een onomkeerbaar en onvoorwaardelijk besluit tot 
regionalisering hebben genomen. Gemeenten hebben vervolgens tot 3 maanden na inwerkingtreding van de 
wet de tijd om de bijbehorende gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Het is uiteraard aan de minister 
om uiteindelijk te bepalen of wij voldoen aan haar voorwaarden voor de uitkering van de 2

e
 tranche. Wij 

hebben het DB opgeroepen om een substantieel deel van de 2
e
 tranche te reserveren ter dekking van 

mogelijke frictiekosten in de clusters. 
  
 
Uitvoering 
Op regionaal niveau zal er een bestuurlijke werkgroep worden gevormd, bestaande uit een lid van het 
Algemeen Bestuur, gemeentesecretaris en juristen uit de clusters, om het proces te begeleiden, als 
genoemd in dit voorstel. 
Er zal daarnaast een clusterbrede werkgroep worden opgestart waarin de juridische aspecten verder 
gedetailleerd zullen worden behandeld. In deze werkgroep zullen juridische medewerkers uit de gemeenten 
deelnemen en eveneens medewerkers van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. 
 
Na de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland op 17 
december 2009 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. 
Na constatering in de vergadering van het Algemeen Bestuur 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. 
 
Het beroepspersoneel in het algemeen en de postcommandanten specifiek worden voortdurend 
geïnformeerd over de regionale- en clusterontwikkelingenvoortgang. Daarnaast komt er meerdere malen per 
jaar een nieuwsbrief uit voor het beroepspersoneel en alle vrijwilligers binnen het cluster.  
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 

 
 
Secetaris      burgemeester 
 

                                                
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. 
 


