
 

Collegevoorstel 
 

Kenmerk :  Afdeling  : Brandweer Achterhoek West 

Datum : 28 augustus 2013 Behandeld door  : 
R. de Jonge, tel. 0314-639960 
 
 

College verg. :  Mede adviseur : 
H. Boesveld (Financiën)  
A. Berkelaar (Programma-man.) 

Portefeuillehouder : Burgemeester Alberse Hfd. Afdeling : 

Harriët Tomassen, clustercomm. 
BAW 
 
 

Onderwerp : Overdracht van kazernes aan de VNOG 

Voorgestelde beslissing  

1. Kennis te nemen van de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s en de fiscale gevolgen hiervan; 
2. Voorlopig geen brandweerkazernes over te dragen naar de VNOG; 
3. De gemeenteraad in kennis te stellen van dit besluit; 
4. Tevens de VNOG in kennis te stellen van dit besluit. 
 
 
 

Samenvatting van de beslissing(en):  
De Wet veiligheidsregio’s is in 2012 gewijzigd. Het recht om een gemeentelijke brandweer te hebben, is 
komen te vervallen. Deze wijziging heeft fiscale gevolgen. Bij het btw-compensatiefonds teruggevraagde btw 
moet worden herzien. Dit geldt voor brandweerkazernes die in 2004 of later in eerste gebruik zijn genomen 
en die niet voor 1 januari 2014 overgedragen zijn aan de VNOG. De herziening is niet van toepassing op 
gemeente Oude IJsselstreek. Haar kazernes hoeven niet te worden overgedragen naar de VNOG. 

Raad :  Openbaar:  ja  

OR/GO :   

Consequenties voor :  Medewerker:   Medewerker: 

Financiën : Nee  I&A : Nee  

P&O : Nee  Communicatie : Nee  

Inkoop : Nee     

Belangenvereniging/wijkraad  :  Nee 

 
Secretaris Burgemeester 

Wethouder 
Van Balveren 

Wethouder 
Rijnsaardt 

Wethouder 
Haverdil 

Wethouder 
Sluiter 

Akkoord       

Bespreken       

O Paraafstuk O Akkoord O Zie genomen beslissing 

 
Besluit B&W-vergadering    d.d. 
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Aanleiding 
In 2012 is de Wet veiligheidsregio’s gewijzigd. De wijziging houdt in dat het recht om een gemeentelijke 
brandweer te hebben, is komen te vervallen. Brandweerzorgtaken zijn vanaf 1 januari 2014 formeel belegd 
bij de veiligheidsregio. Deze wijziging heeft fiscale gevolgen voor gemeenten. De overdracht van de 
brandweertaken naar de veiligheidsregio’s heeft als gevolg dat het btw-compensatiefonds niet meer 
toepasbaar is. Dit wordt fiscaal gezien als een vervreemding van eigendommen waardoor de 
teruggevraagde btw op investeringen voor rekening van de gemeenten moet worden herzien.  
 
Dit geldt voor alle panden die in 2004 of later voor brandweertaken in eerste gebruik zijn genomen en die 
niet voor 1 januari 2014 overgedragen zijn aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De 
Staatssecretaris van Financiën heeft de gemeente de mogelijkheid geboden om de herziening van de btw te 
ontlopen indien zij voor 31 december 2013 de desbetreffende investeringen overdragen aan de 
veiligheidsregio. 
 
De VNOG heeft aangegeven dat zij de gemeenten wil helpen om dit financieel nadeel te voorkomen. In haar 
brief van juni 2013 heeft zij aan gemeente Oude IJsselstreek gevraagd welke brandweerkazernes in 
aanmerking komen voor overdracht. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 De kazernes worden niet overgedragen aan de VNOG. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
Herziening van de btw is niet van toepassing op gemeente Oude IJsselstreek 
De brandweerkazernes in Silvolde en Varsseveld zijn beide voor het jaar 2000 gebouwd en in gebruik 
genomen. De kazerne in Gendringen is weliswaar in 2007 verbouwd en in gebruik genomen, maar dit heeft 
geen gevolgen voor de toen teruggevraagde btw. De herziening van de btw is op gemeente Oude 
IJsselstreek dus niet van toepassing. De genoemde kazernes hoeven dan ook niet overgedragen te worden 
aan de VNOG. 

 
Kanttekeningen 
Geen. 

 
Kosten, baten, dekking 
De herziening van de btw is op gemeente Oude IJsselstreek niet van toepassing. Dit betekent dat er geen 
financiële gevolgen zijn. Er verandert immers niets. 
 
Uitvoering 
 
Personeel 
Geen personele consequenties 
 
Communicatie/participatie 
De gemeenteraad wordt middels een collegememo in kennis gesteld van het besluit geen kazernes over te 
dragen naar de VNOG. De VNOG wordt middels een brief van dit besluit in kennis gesteld.   
 
Evaluatie/verantwoording 
Voor gemeente Oude IJsselstreek verandert er niets. Evaluatie is niet aan de orde. 
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