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Onderwerp
Intentiebesluit regionalisering brandweer

B & W-vergadering van 4 juni 2007

Bestuurlijke context
In 2004 heeft het Kabinet zijn standpunt inzake de komst van Veiligheidsregio’s gepresenteerd. Om 
deze regio’s daadwerkelijk te kunnen inrichten is een aantal stappen noodzakelijk. De verdere 
regionalisering van de brandweerzorg is er daar één van. In de brandweerregio Kennemerland zijn in de
voorbije periode reeds een aantal initiatieven op dit punt ontplooid. De noodzaak tot verdere
regionalisering van de brandweer wordt nog eens versterkt door de steeds hogere eisen die aan de
kwaliteit van de brandweerzorg en de bedrijfsvoering worden gesteld en de steeds specialistischer
wordende taken die extra deskundigheid vereisen die op lokaal niveau moeilijk te organiseren is.
Tenslotte kan door regionale samenwerking efficiënter worden gewerkt dan in het geval de gemeenten
de taken in het kader van de brandweerzorg en de rampenbestrijding individueel uitvoeren.

Wij zijn overtuigd van het feit dat regionalisering van de lokale brandweer leidt tot de hiervoor
beschreven noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding in
Kennemerland en Haarlemmermeer. In 2006 is dan ook besloten te streven naar de vorming van één
regionaal korps per 1 januari 2008, een organisatie waarin de mono- en multidisciplinaire
brandweertaken zijn ondergebracht.

Voor het verdere traject is het noodzakelijk dat er op korte termijn een principebesluit over de
regionalisering van de lokale brandweer door de raad wordt genomen. Bij instemming door de raad kan
uitvoering worden gegeven aan het Plan van Aanpak en de verdere in het kader daarvan uit te voeren
werkzaamheden.

Raadsparagraaf: Dit besluit wordt aan de raad voorgelegd omdat het betrekking heeft op de
autonomie van de gemeente, in dit geval de overheveling van de lokale brandweer naar de regio.



B&W nota Principebesluit regionalisering brandweer A
Principebesluit regionalisering brandweer

1. Inleiding
De roep vanuit om een veilige samenleving wordt in toenemende mate gehoord. Vanuit het rijk wordt
aangegeven, dat de politie, brandweer, ambulancediensten en gemeenten onvoldoende zijn voorbereid
op calamiteiten en rampen. De rampenbestrijding voldoet op veel punten niet aan de normen van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat laatste is landelijk meerdere malen
bevestigd door de uitkomsten van onderzoeken uitgevoerd door de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. Samenwerking
De noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking tussen de partners in de rampenbestrijding en
crisisbeheersing wordt nog eens versterkt door de komst van de Veiligheidsregio’s, waaronder de 
Veiligheidsregio Kennemerland i.o. Deze zal naar verwachting in Kennemerland in 2008 een feit zijn.
Het kabinet heeft een basisniveau geformuleerd waaraan de veiligheidsregio’s dienen te voldoen. Om
dit te bewerkstelligen is een aantal stappen noodzakelijk. De verdere regionalisering van de
brandweerzorg is er daar één van. In de brandweerregio Kennemerland zijn in de voorbije periode reeds
een aantal initiatieven op dit punt ontplooid. De noodzaak tot verdere regionalisering van de brandweer
wordt nog eens versterkt door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van de brandweerzorg en de
bedrijfsvoering worden gesteld en de steeds specialistischer wordende taken die extra deskundigheid
vereisen die op lokaal niveau moeilijk te organiseren is. Tenslotte kan door regionale samenwerking
efficiënter worden gewerkt dan in het geval de gemeenten individueel taken uitvoeren. Andere motieven
voor de vorming van één regionaal korps zijn: de toegenomen dreiging door terrorisme, de rol van de
regionale brandweer als verantwoordelijke voor de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding
van rampen en zware ongevallenen tenslotte de ontwikkeling van multidisciplinair
informatiemanagement voor de operationele diensten.

Ook voor Kennemerland en Haarlemmermeer geldt dat regionalisering van de lokale brandweerzorg en
rampenbestrijding noodzakelijk is om de hiervoor beschreven noodzakelijke verbetering van de
kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding te realiseren. Het Dagelijks Bestuur van de
HulpverleningsDienst Kennemerland (hierna: HDK) heeft dit inmiddels onderkend en besloten te
streven naar de vorming van één regionaal korps per 1-1-2008, een organisatie waarin de mono- en
multidisciplinaire brandweertaken zijn ondergebracht.

3. Regionaal brandweerkorps
De basis om te komen tot een regionaal brandweerkorps voor Kennemerland is gelegd in een
bestuurlijke conferentie van de burgemeesters van de HDK-gemeenten van december 2005, waarin de
intentie is uitgesproken dat Kennemerland per 1-1-2008 beschikt over een regionaal brandweerkorps.
Bij de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is in het merendeel
van de gemeenten deze intentie overgenomen in het collegeprogramma. Deze intentie is in de volgende
bewoordingen geformuleerd:

“Onder veiligheid wordt ook het adequate optreden bij rampen en grootschalige ongelukken verstaan. 
Een goede brandweerorganisatie, een efficiënte regionale rampenbestrijdingsorganisatie en
regelmatige oefeningen zijn essentieel. Brandweer, politie, GGD en andere hulporganisaties moeten
met elkaar in één, goed voorbereide organisatiestructuur kunnen optreden in het geval van een ramp.
Om op korte termijn te komen tot de inrichting en vormgeving van veiligheidsregio’s onderzoekt het 
college in samenwerking met de overige gemeenten in Kennemerland de mogelijkheden tot de door het
Rijk gestimuleerde verdere regionalisering van de brandweerzorg en daarmee de doorontwikkeling tot
een regionaal korps per 1 januari 2008, met de bedoeling, binnen de huidige financiële kaders en met
behoud van een substantiële vrijwilligersinbreng, de brandweer effectiever en zo mogelijk efficiënter te
organiseren, zodat deze kan blijven voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen die aan de brandweer
worden gesteld” 



Bij de kwalitatieve versterking van de “rode kolom”  wordt naast de versterking van de brandweerzorg -
mede met het oog op de bestaande verantwoordelijkheden - ook versterking op het gebied van de
rampenbestrijding nodig geoordeeld om voldoende slagkracht aan de dag te leggen in het geval de regio
Kennemerland wordt geconfronteerd met een ramp/groot incident of crisis.

Deze noodzaak wordt nog eens bevestigd door het besluit van het kabinet uit maart 2006 om de
gemeente Haarlemmermeer gelijkwaardig te laten overgaan naar Kennemerland. De achterliggende
bedoeling was om de territoriale indeling van brandweer en geneeskundige hulp gelijk te trekken aan
die van de politieregio. Het had ook andersom gekund, maar in dat geval was het politiedistrict zodanig
klein geworden dat de vraag zich had aangediend of geen samenvoeging met andere districten
noodzakelijk was geworden.
De noodzaak om te komen tot een hoger niveau van rampenbestrijding en het besluit van het kabinet om
Haarlemmermeer toe te voegen aan Kennemerland wordt in dit kader als een gegeven aanvaard.
Hierop wordt in dit verband niet verder ingegaan.

4. Beperken kwetsbaarheid
Tegen de achtergrond van de territoriale ontwikkeling speelt - zoals hiervoor reeds is opgemerkt - dat de
eisen die aan de brandweerzorg en rampenbestrijding worden gesteld toenemen en binnen bepaalde
gemeenten capaciteitsproblemen ontstaan als gevolg van terugloop van het aantal in te zetten
vrijwilligers in de brandweerzorg. In kleinere gemeenten is sprake van kwetsbare situaties, omdat de
dagbezetting onder druk is komen te staan, doordat vrijwilligers overdag niet door de werkgever worden
vrijgegeven om brandweertaken te vervullen. De vorming van een regionaal korps kan die
kwetsbaarheid beperken en kan tegemoet komen aan de eisen van een adequate uitvoering van alle
brandweertaken. Opschaling van de brandweerorganisatie naar regionaal niveau wordt dan ook door het
bestuur van de HulpverleningsDienst Kennemerland als nodig gezien.

5. Eisen aan de regionalisering
Het Dagelijks Bestuur van de HDK heeft in 2006 een aantal eisen geformuleerd waaraan een in te
richten regionaal brandweerkops op 1-1-2008 minimaal zou moeten voldoen, te weten:

- Het personeel van de lokale korpsen (incl. vrijwilligers) in regionale dienst
- Kwaliteitsniveau brandweerzorg en rampenbestrijding per gemeente minimaal op niveau 6

(NVBR-normen/Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding)
- Alle opleidingen conform landelijke normen
- Alle oefeningen conform landelijke normen (brandweer/calamiteiten/rampen)
- Kwaliteitszorgsysteem
- Regionale preparatie/planvorming o.b.v. uniformiteit (na 1-1-2008).

Voor een aantal onderdelen geldt dat zij weliswaar van belang zijn voor de regionalisering van de
brandweer, maar inhoudelijk in het project territoriale congruentie worden meegenomen. Het betreft
hier onder meer:

- Bestuurlijk vastgesteld repressief dekkingsplan o.b.v. operationele grenzen
- Regionale regie voor alle specialistische functies
- Materieelverdeling o.b.v. vastgesteld materieelspreidingsplan

Pro-actie en preventiebeleid met een regionale regie en uitvoering door de gemeenten wordt in beide
trajecten meegenomen.

6. Waarborgen van kwaliteit
Het waarborgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van brandweerzorg past binnen het streven van
gemeenten om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Een professionele, hoogwaardig
kwalitatieve brandweerorganisatie is hiervoor nodig, waarbij als randvoorwaarde geldt dat hogere
kwaliteit moet worden geleverd binnen de thans geldende financiële kaders. Dat geldt overigens niet
alleen voor de “rode kolom”, maar deze doelstelling kan ook worden meegegeven aan de politie 
(“blauwe kolom”), de geneeskundige hulp (“de witte kolom”) en de gemeente (“oranje kolom”). Het 
recent verschenen rapport van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid (maart 2007) inzake de
staat waarin de regio Kennemerland is toegesneden op rampenbestrijding, maakt duidelijk dat er nog het



nodige moet gebeuren om toegerust te zijn voor de toekomst. Complicerende factor is dat het op niveau
brengen van de brandweerzorg - zoals hiervoor reeds is opgemerkt - samenloopt met het
congruentieproject. Dat vraagt om een zorgvuldige benadering van het vraagstuk.

7. Overgang van het personeel
Maart 2007 hebben de commandanten van de lokale brandweerkorpsen uit Kennemerland en
Haarlemmermeer het Dagelijks Bestuur van de HDK unaniem geadviseerd om al het personeel van de
lokale korpsen per 1-1-2008 in één keer over te laten gaan naar het te vormen regionale
brandweerkorps. Op deze wijze wordt dan direct invulling gegeven aan de realisering van een
volwaardig regionaal brandweerkorps. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens op 26 maart jl. besloten
het advies van de commandanten over te nemen en het personeel van de lokale korpsen - onder de
voorwaarde van instemming van de betrokken gemeenten - per 1-1-2008 in regionale dienst te plaatsen.

8. Plan van aanpak
De lokale brandweercommandanten - inmiddels deel uit makend van het Regionaal Management Team
Kennemerland - hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan het regionaliseringproces
dient te voldoen:

- Invulling vindt plaats binnen de Gemeenschappelijke Regeling van de HDK
- behoud van vrijwilligers en beroepskrachten
- in stand houden lokale binding
- desintegratiekosten dienen voor rekening van de gemeenten te komen
- huisvesting blijft bij gemeenten, materieel gaat over
- gemeenten leveren informatie en werkkrachten
- projectmatige aanpak.

Ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur van de HDK is door een Plan van Aanpak
“realisatie van het Regionale Brandweerkorps Kennemerland” opgesteld, waarin wordt aangeven hoe 
het te behalen doel kan worden bereikt en welke de planning daarvoor is. Voor het traject is onder
verantwoordelijkheid van de regionaal commandant brandweer een projectleider regionalisering
aangesteld om het project te coördineren en in goede banen te leiden.
Een voorwaarde voor het slagen van het project, een adequate aansturing en voorbereiding van de
besluitvorming vormt het feit dat de regionaal commandant brandweer over voldoende
doorzettingsmacht dient te beschikken. Deze doorzettingsmacht is verankerd in de door het Dagelijks
Bestuur op 7 mei jl. vastgestelde ‘Tijdelijke regeling Regionaal Managementteam Brandweer 
Kennemerland i.o. ‘.

9. Integraliteit/advies derden:
Dit advies heeft betrekking op bestuurlijke afspraken c.q. besluitvorming door het Algemeen Bestuur
van de HDK. De kring van gemeentesecretarissen Kennemerland en Haarlemmermeer onderschrijft uit
oogpunt van veiligheid voor de samenleving het belang om te komen tot één regionaal brandweerkorps
voor Kennemerland. Zij adviseren dan ook positief over dit voorstel en het Plan van Aanpak.
De gemeentesecretarissen hebben erop aangedrongen zo snel als mogelijk een raadsuitspraak te
ontlokken om te voorkomen dat onnodig inspanningen worden verricht c.q. kosten worden gemaakt die
betrekking hebben op het regionaliseringproces van de brandweer.

10. Financiële gevolgen:
In het Plan van Aanpak worden de projectkosten voor de periode 2007/2008 geraamd op€ 376.400.
De dekking van deze kosten komt in principe uit de reguliere begroting van de HDK of indien dit niet
toereikend is uit het weerstandsvermogen van de HDK en een bijdrage van de gemeente
Haarlemmermeer. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de gemeenten en de korpsen - conform de
gemaakte afspraken - voldoende medewerkers met de juiste competenties beschikbaar stellen voor de
bezetting van de werkgroepen. Zie verder het Plan van Aanpak.
Het project zal ook de definiteve kosten van de regionalisering in beeld brengen.



11. Risico’s:
Zoals al eerder gesteld bestaat er een risico met betrekking tot de samenloop van het project Territoriale
Congruentie en het op een hoger plan brengen van de brandweerzorg.
Het niet tijdig oppakken van de voorliggende problematiek kan het risico in zich dragen dat de HDK
niet op tijd klaar is om de rampenbestrijding op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dat kan
leiden tot imagoschade en hogere kosten.

12. Communicatie:
Het Plan van Aanpak voorziet in het opstellen van een communicatieplan.

13. Personele gevolgen:
Deze zullen worden meegenomen in de uitvoering van het project. Rechtsbescherming wordt geboden
in een nog vast te stellen sociaal plan. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet met betrekking tot het
organiseren van de medezeggenschap. De komende periode zal dit verder worden uitgebouwd en zal
naast overleg met de Ondernemingsraden ook overleg plaats vinden met het Georganiseerd Overleg.

14. Toelichting voor de raadscommissie:
Binnen het verband van de HDK is afgesproken de colleges en raden als volgt te ondersteunen:
- een informatiebrief is uitgegaan naar de gemeenten waarin is ingegaan op de ontwikkelingen en

stand van zaken met betrekking tot de Territoriale Congruentie.
- er worden voor colleges en raden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd (juni: Zuid-

Kennemerland en mei: Midden Kennemerland). Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
collegeleden en raadsleden kennis nemen van presentaties waarin wordt ingegaan op de stand
van zaken met betrekking tot de veiligheid.
De burgemeesters zullen worden gevraagd actief te participeren in deze bijeenkomsten.

- de directie van de HDK is op verzoek bereid een toelichting te geven bij de behandeling van dit
voorstel in de raadscommissie.

- in het geval in een gemeente op maat gesneden ondersteuning nodig is zal de HDK en/of
gemeentesecretarissen hierin de gevraagde ondersteuning bieden.



Onderwerp: Intentiebesluit regionalisering brandweer

Inleiding
De roep vanuit om een veilige samenleving wordt in toenemende mate gehoord.
Vanuit het rijk wordt aangegeven, dat de politie, brandweer, ambulancediensten en
gemeenten onvoldoende zijn voorbereid op calamiteiten en rampen. De
rampenbestrijding voldoet op veel punten niet aan de normen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat laatste is landelijk meerdere malen
bevestigd door de uitkomsten van onderzoeken uitgevoerd door de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Samenwerking
De noodzaak tot Multidisciplinaire samenwerking tussen de partners in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt nog eens versterkt door de komst van
de Veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.. Deze zal
naar verwachting in Kennemerland in 2008 een feit zijn.
Het kabinet heeft een basisniveau geformuleerd waaraan de veiligheidsregio’s 
dienen te voldoen. Om dit te bewerkstelligen is een aantal stappen noodzakelijk. De
verdere regionalisering van de brandweerzorg is er daar één van. In de
brandweerregio Kennemerland zijn in de voorbije periode reeds een aantal
initiatieven op dit punt ontplooid. De noodzaak tot verdere regionalisering van de
brandweer wordt nog eens versterkt door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit
van de brandweerzorg en de bedrijfsvoering worden gesteld en de steeds
specialistischer wordende taken die extra deskundigheid vereisen die op lokaal
niveau moeilijk te organiseren is. Tenslotte kan door regionale samenwerking
efficiënter worden gewerkt dan in het geval de gemeenten individueel taken
uitvoeren. Andere motieven voor de vorming van één regionaal korps zijn: de
toegenomen dreiging door terrorisme, de rol van de regionale brandweer als
verantwoordelijke voor de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van
rampen en zware ongevallenen tenslotte de ontwikkeling van multidisciplinair
informatiemanagement voor de operationele diensten.

Ook voor Kennemerland en Haarlemmermeer geldt dat regionalisering van de
lokale brandweer noodzakelijk is om de hiervoor beschreven noodzakelijke
verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding te
realiseren. Het Dagelijks Bestuur van de HulpverleningsDienst Kennemerland
(hierna: HDK) heeft dit inmiddels onderkend en besloten te streven naar de
vorming van één regionaal korps per 1-1-2008, een organisatie waarin de mono- en
multidisciplinaire brandweertaken zijn ondergebracht.

Regionaal brandweerkorps
De basis om te komen tot een regionaal brandweerkorps voor Kennemerland is
gelegd in een bestuurlijke conferentie van de burgemeesters van de HDK-
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gemeenten van december 2005, waarin de intentie is uitgesproken dat
Kennemerland per 1-1-2008 beschikt over een regionaal brandweerkorps. Bij de
collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is in het
merendeel van de gemeenten deze intentie overgenomen in het collegeprogramma.
Deze intentie is in de volgende bewoordingen geformuleerd:

“Onder veiligheid wordt ook het adequate optreden bij rampen en grootschalige
ongelukken verstaan. Een goede brandweerorganisatie, een efficiënte regionale
rampenbestrijdingsorganisatie en regelmatige oefeningen zijn essentieel.
Brandweer, politie, GGD en andere hulporganisaties moeten met elkaar in één,
goed voorbereide organisatiestructuur kunnen optreden in het geval van een ramp.
Om op korte termijn te komen tot de inrichting en vormgeving van
veiligheidsregio’s onderzoekt het college in samenwerking met de overige 
gemeenten in Kennemerland de mogelijkheden tot de door het Rijk gestimuleerde
verdere regionalisering van de brandweerzorg en daarmee de doorontwikkeling tot
een regionaal korps per 1 januari 2008, met de bedoeling, binnen de huidige
financiële kaders en met behoud van een substantiële vrijwilligersinbreng, de
brandweer effectiever en zo mogelijk efficiënter te organiseren, zodat deze kan
blijven voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen die aan de brandweer worden
gesteld” 

Bij de kwalitatieve versterking van de “rode kolom”  wordt naast deversterking van
de brandweerzorg - mede met het oog op de bestaande verantwoordelijkheden - ook
versterking op het gebied van de rampenbestrijding nodig geoordeeld om voldoende
slagkracht aan de dag te leggen in het geval de regio Kennemerland wordt
geconfronteerd met een ramp/groot incident of crisis.

Deze noodzaak wordt nog eens bevestigd door het besluit van het kabinet uit maart
2006 om de gemeente Haarlemmermeer gelijkwaardig te laten overgaan naar
Kennemerland. De achterliggende bedoeling was om de territoriale indeling van
brandweer en geneeskundige hulp gelijk te trekken aan die van de politieregio. Het
had ook andersom gekund, maar in dat geval was het politiedistrict zodanig klein
geworden dat de vraag zich had aangediend of geen samenvoeging met andere
districten noodzakelijk was geworden.
De noodzaak om te komen tot een hoger niveau van rampenbestrijding en het
besluit van het kabinet om Haarlemmermeer toe te voegen aan Kennemerland wordt
in dit kader als een gegeven aanvaard.
Wij hebben u hierover schriftelijk geïnformeerd en u bent in staat kennis te nemen
van presentaties waarin u is geschetst wat de stand van zaken is met betrekking tot
de veiligheidssituatie in Kennemerland en Haarlemmermeer en wat nodig is om een
adequaat niveau aan veiligheid te bieden. Daarnaast heeft de directie van de HDK
in de raadscommissie een toelichting gegeven op de lopende processen en in het
bijzonder over de noodzaak om te komen tot regionalisering van de brandweer.

Beperken kwetsbaarheid
Tegen de achtergrond van de territoriale ontwikkeling speelt - zoals hiervoor reeds
is opgemerkt - dat de eisen die aan de brandweerzorg en rampenbestrijding worden
gesteld toenemen en binnen bepaalde gemeenten capaciteitsproblemen ontstaan als
gevolg van terugloop van het aantal in te zetten vrijwilligers in de brandweerzorg.
In kleinere gemeenten is sprake van kwetsbare situaties, omdat de dagbezetting
onder druk is komen te staan, doordat vrijwilligers overdag niet door de werkgever
worden vrijgegeven om brandweertaken te vervullen. De vorming van een regionaal



korps kan die kwetsbaarheid beperken en kan tegemoet komen aan de eisen van een
adequate uitvoering van alle brandweertaken. Opschaling van de
brandweerorganisatie naar regionaal niveau wordt dan ook door het bestuur van de
HulpverleningsDienst Kennemerland als nodig gezien.

Voorgesteld besluit
Wij stellen voor te besluiten om in principe in te stemmen met het voorstel om de
lokale brandweer te regionaliseren en te komen tot een regionaal brandweerkorps
met ingang van 1 januari 2008.

Motivering/toelichting voorgesteld besluit
Wij zijn van mening dat een regionaal brandweerkorps een voorwaarde is om te
kunnen waarborgen dat binnen Kennemerland en de gemeente Haarlemmermeer
een veiligheidsniveau kan worden gewaarborgd dat recht doet aan het risicoprofiel
van de regio.
Het proces van regionalisering biedt veel kansen voor professionals, maar ook voor
vrijwilligers.
Door handig gebruik te maken van de beschikbare kwaliteiten en materieel bestaan
kansen om de brandweerorganisatie verder te professionaliseren en te gaan voldoen
aan de hoge eisen die aan de brandweerzorg heden ten dage kunnen worden gesteld.

Consequenties
Nadat het principebesluit is genomen zullen de consequenties hiervan separaat in
beeld worden gebracht. Op basis van deze consequenties bent u in staat een nieuwe
afweging te maken in hoeverre uw principebesluit in stand dient te blijven.

Voor het in beeld brengen van de consequenties van de voorgestelde regionalisering
wordt een project gestart. Voor de kosten daarvan heeft de HDK budget
beschikbaar. Zonodig is de HDK bereid een beroep op zijn eigen vermogen te doen
dan wel een bijdrage van Haarlemmermeer te vragen.

Het project brengt ook de definitieve kosten van regionalisering in beeld, waarbij
Haarlem zelf de kosten van ontvlechting van de sector Brandweer en Ambulance in
beeld brengt. Over de dekking van deze kosten besluit de raad gelijktijdig met een
definitief besluit over de regionalisering.

Wij stellen de raad voor:

1. in principe te besluiten de lokale brandweer per 1 januari 2008 te
regionaliseren.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. in principe te besluiten de lokale brandweer per 1 januari 2008 te
regionaliseren.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


