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Onderwerp
1e wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio
Kennemerland

B & W-vergadering van 17 februari
2009

DOEL: Besluiten
Om de wijziging van kracht te laten worden is –overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 van de
gemeenschappelijke regeling VRK –een eensluidend besluit van alle betrokken bestuursorganen van de
regiogemeenten (i.c. de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester)
over het ontwerpwijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland
vereist. In dit besluit is een bepaling over de inwerkingtreding opgenomen.

B&W:

1. Het college stelt de raad voor te

- besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland, zoals aangegeven in bijgevoegd raadsbesluit, mits er op 1 april 2009 geen
nadelige gevolgen zijn in de vorm van wijzigingen in de BTW-compensatie

2. De financiële paragraaf: het voorgestelde raadsbesluit heeft geen financiële consequenties.

3. De communicatieparagraaf: na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
hierover geïnformeerd.

4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur
hierover een advies heeft uitgebracht.

Raad:
Besluit
in te vullen door griffie

Moties en amendementen
in te vullen door griffie

Raadsstuk
in te vullen door griffie

[ ] Conform
[ ] Gewijzigd
[ ] Aangehouden
[ ] Afgevoerd

[ ] Ja
[ ] Nee

Raadsstuknr

Datum vergadering



RAADSSTUK

Onderwerp: 1e wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland

1. Inleiding
Dit raadsvoorstel gaat over het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio
Kennemerland. Het betreft een drietal wijzigingen: de tweede fase van het project regionalisering
brandweer, het samenvoegen van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal en de inwerkingtreding
van de Wet publieke gezondheid.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor te

- besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland

3. Beoogd resultaat
De aanleiding voor de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland is gelegen in een drietal ontwikkelingen te weten:

1. de opheffing van de huidige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal per 1 januari 2009 en de
vorming van de nieuwe gemeente Bloemendaal;

2. de tweede fase van het project regionalisering brandweer in de vorm van de overdracht van het
gemeentelijk brandweermaterieel en -materiaal en overige aan de brandweer gerelateerde activa
en (onderhouds)budgetten aan de VRK /Brandweer Kennemerland per 1 april 2009.

3. het per 1 december 2008 van kracht worden van de Wet publieke gezondheid (vervangt Wet
collectieve preventie volksgezondheid).

Deze ontwikkelingen maken enkele aanpassingen nodig van een aantal onderdelen van de huidige
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland. De aanpassingen zijn nodig om de
overdracht van materieel en materiaal (de tweede fase van het project regionalisering brandweer)
mogelijk te maken.

4. Argumenten

Tweede fase van het project regionalisering
In mei 2007 is het Plan van Aanpak 'Realisatie van het regionale brandweerkorps Kennemerland '
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de voormalige Hulpverleningsdienst Kennemerland . Bij het
vaststellen van het Plan van Aanpak is besloten de ontvlechting van de brandweer in twee fasen in te
delen: de personele ontvlechting per 1 januari 2008 en de ontvlechting van materieel en materiaal per 1
januari 2009 (inmiddels verschoven naar 1 april 2009). Op een later moment is hieraan toegevoegd fase
3, de eventuele overdracht van huisvesting per 1 januari 2010.
Dit raadsvoorstel gaat over de tweede fase van de ontvlechting van de brandweer, namelijk de
ontvlechting van materieel en materieel. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
veiligheidsregio Kennemerland is bedoeld om deze fase van de ontvlechting te effectueren.

Welke materieel en materiaal in eigendom wordt overgedragen, is reeds vastgelegd in de Haarlemse
nota Definitief besluit regionalisering brandweer (2008 / 37305). De overdracht heeft om praktische
redenen financieel plaatsgevonden per 1 januari 2008; de juridisch overdracht gebeurt op 1 april 2009.
Op grond van artikel 160, lid 1 onder e Gemeentewet heeft het college de bevoegdheid om te besluiten
over privaatrechtelijke rechtshandelingen (dus ook eigendomsoverdracht). Het materieel en materiaal
wordt tegen boekwaarde overgedragen en verloopt kostenneutraal voor gemeente en VRK. Voor



Haarlem is dit reeds in de begroting 2009 verwerkt, omdat de financiële overdracht naar de stand per 1
januari 2008 heeft plaatsgevonden.

Thans is in artikel 10, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling onder het kopje “Nadere bepalingen 
brandweer” bepaald:

1. Iedere gemeente blijft eigenaar van het zich in zijn eigendom bevindende
materieel/materiaal.

2. Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt zoveel mogelijk genormaliseerd
materieel/materiaal aangeschaft.

Om de overgang van brandweermaterieel en -materiaal aan de VRK mogelijk te maken, is het
noodzakelijk om artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling te schrappen. Ook de advisering
vanuit de VRK aan de gemeenten over het aanschaffen van materieel en blusstoffen (art. 8, lid 1 sub n
van de Gemeenschappelijke Regeling) kan vervallen. Voor deze wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen is conform artikel 42, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling een
eensluidend besluit nodig van alle betrokken bestuursorganen (raden, colleges en burgemeesters).

Samenvoeging gemeenten Bennebroek en Bloemendaal
De Gemeenschappelijke Regeling dient tevens op een ander punt aangepast worden. Ingevolge de “Wet 
van 19 juni 2008 tot samenvoeging van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal” worden de 
gemeenten Bennebroek en Bloemendaal opgeheven en wordt de nieuwe gemeente Bloemendaal
ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bennebroek en Bloemendaal.
Ingevolge artikel 41, lid 3 van de “Wet algemene regels herindeling” treffen de deelnemende
gemeenten binnen zes maanden na datum herindeling, voor zoveel nodig, de uit de gewijzigde
gemeentelijke indeling voortvloeiende voorzieningen.

De aanduiding van de gemeente Bennebroek als deelnemende gemeente dient te vervallen. Het gevolg
is ook dat het aantal leden van het Algemeen Bestuur van 22 leden gaat naar 20 leden en dat de
verdeling van het aantal stemmen in het Algemeen Bestuur wijzigt (de gemeenten Bennebroek en
Bloemendaal hadden elk 2 stemmen, dit wordt voor de nieuwe gemeente Bloemendaal 4 stemmen).
In financieel opzicht wijzigt er materieel niets; de bijdragen van de oude gemeenten Bennebroek en
Bloemendaal aan de VRK worden samengevoegd.

Inwerkingtreding Wet publieke gezondheid
Per 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (WPG) in werking getreden. De wet vervangt de
Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). De tekst van de gemeenschappelijke regeling
wordt met deze wijziging hiermee in overeenstemming gebracht.

5. Kanttekeningen
Niet van toepassing

6. Uitvoering
De communicatieparagraaf: na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio
Kennemerland hierover geïnformeerd.
De financiële paragraaf: het voorgestelde raadsbesluit heeft geen financiële consequenties.

7. Bijlagen
1. Ontwerpbesluit eerste wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland
2. Toelichting op het Besluit eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling

veiligheidsregio Kennemerland



3. Brief dagelijks bestuur veiligheidsregio Kennemerland aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Haarlem inzake voorstel 1e wijziging gemeenschappelijke
regeling veiligheidsregio Kennemerland

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland, betreffende:

1. de opheffing van de huidige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal per 1
januari 2009 en de vorming van de nieuwe gemeente Bloemendaal;
2. de tweede fase van het project regionalisering brandweer in de vorm van de
overdracht van het gemeentelijk brandweermaterieel en -materiaal en overige
aan de brandweer gerelateerde activa en (onderhouds)budgetten aan de VRK
/Brandweer Kennemerland per 1 april 2009, mits er op 1 april 2009 geen
nadelige gevolgen zijn in de vorm van wijzigingen in de BTW-compensatie
3. het per 1 december 2008 van kracht worden van de Wet publieke
gezondheid (vervangt Wet collectieve preventie volksgezondheid).

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

De griffier De voorzitter
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Ontwerpbesluit eerste wijziging gemeenschappelijke regeling VRK i.o.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND i.o.

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de
gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

gezien het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.;

gezien de Wet van 19 juni 2008 tot samenvoeging van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal
ingevolge waarvan de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal worden opgeheven en de nieuwe
gemeente Bloemendaal wordt ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten
Bennebroek en Bloemendaal;

gezien het bepaalde in het in mei 2007 bestuurlijk vastgestelde Plan van Aanpak 'Realisatie van het
regionale brandweerkorps Kennemerland', waarbij besloten is de ontvlechting van de brandweer in
twee fasen in te delen: de personele ontvlechting per 1 januari 2008 (later bepaald op 1 juli 2008), de
ontvlechting van materieel en materiaal per 1 januari 2009 en de eventuele overdracht van huisvesting
per 1 januari 2010 (fase 3: later toegevoegd);

gezien de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid (WPG) op 1 december 2008 die de Wet
collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) vervangt;

gelet op het bepaalde in artikel 41, lid 3 van de Wet algemene regels herindeling ingevolge waarvan de
deelnemende gemeenten binnen zes maanden na datum herindeling, voor zoveel nodig, de uit de
gewijzigde gemeentelijke indeling voortvloeiende voorzieningen dienen te treffen:

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o.;

overwegende dat na vaststelling van de Wet veiligheidsregio’s en Wet Ambulancezorg een integrale 
herziening van de gemeenschappelijke regeling zal plaatsvinden op basis van deze nieuwe wetgeving;

overwegende de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2006;

Besluiten

Vast te stellen de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland i.o.:

Artikel I. Wijzigingen
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. wordt als volgt gewijzigd:

A. OVERWEGINGEN EN BESLUIT
In de eerste alinea vervalt de gemeentenaam “Bennebroek”.

In de considerans wordt onder gelet op  ‘de Wet collectieve preventie volksgezondheid’ 
vervangen door ‘de Wet publieke gezondheid’.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

B. VERZORGINGSGEBIED
Artikel 5:
De gemeentenaam “Bennebroek” vervalt. 

C. DOELSTELLING
Artikel 6:

Onder b wordt de zinsnede ‘in artikel 5 van de Wet collectieve preventie volksgezondheid’ 
vervangen door ‘in de Wet publieke gezondheid’.

D. TAKEN VAN DE REGIONALE BRANDWEER
Artikel 8:
Lid 1 sub d “regionaal materieel” vervangen door “gemeenschappelijk materieel”.

Lid 1 sub n “het desgevraagd adviseren van de gemeenten over het aanschaffen van materieel 
en blusstoffen” vervalt.

E. TAKEN VAN DE GGD
Artikel 12:
In lid 1 onder a wordt de zinsnede ‘Wet collectieve preventie volksgezondheid’ vervangen 
door ‘Wet publieke gezondheid’.

In lid 1 onder i wordt de zinsnede ‘Wet collectieve preventie volksgezondheid’ vervangen
door ‘Wet publieke gezondheid’.

F. NADERE BEPALINGEN BRANDWEER

Artikel 9:
In lid 1 vervalt de zin: “Taken van de regionale Brandweer kunnen door gemeentelijke 
brandweren worden uitgevoerd op basis van een daartoe strekkend besluit gebaseerd op het
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling.

Zinsnede lid 1 “Evenzeer kan de Regionale Brandweer” vervangen door “ De Regionale 
Brandweer kan op verzoek….”.

Artikel 10:
Vervalt.

HOOFDSTUK 2 HET BESTUUR VAN HET OPENBAAR LICHAAM

HET ALGEMEEN BESTUUR

G. SAMENSTELLING, LIDMAATSCHAP EN VERANTWOORDING
Artikel 14:
In lid 1 wordt “22 leden” vervangen door “20 leden”.

H. VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 19:
Lid 5 wordt gewijzigd:
a.. de gemeentenamen “Bennebroek” en “Bloemendaal“ vervallen;
b.  de gemeentenaam  “Bloemendaal” wordt toegevoegd.
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HOOFDSTUK 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

I OPENBARE BEKENDMAKING VAN DE REGELING

Artikel 45:
In lid 1 wordt de zinsnede “De gemeente Haarlem zendt……”vervangen door “Het Algemeen 
Bestuurzendt……”.

Artikel II. Inwerkingtreding
De eerste Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o. treedt in
werking op de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de wijziging door het openbaar
lichaam openbaar bekendgemaakt is.

Aldus vastgesteld door de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters
van de gemeenten:
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BEVERWIJK:

De raad van de gemeente Beverwijk bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Beverwijk:

de burgemeester

BLOEMENDAAL

De raad van de gemeente Bloemendaal bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Bloemendaal

de burgemeester
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HAARLEM

De raad van de gemeente Haarlem bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Haarlem:

de burgemeester

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude:

de burgemeester
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HAARLEMMERMEER

De raad van de gemeente Haarlemmermeer bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Haarlemmermeer:

de burgemeester

HEEMSKERK

De raad van de gemeente Heemskerk bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Heemskerk:

de burgemeester
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HEEMSTEDE

De raad van de gemeente Heemstede bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Heemstede:

de burgemeester

UITGEEST

De raad van de gemeente Uitgeest bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Uitgeest:

de burgemeester
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VELSEN

De raad van de gemeente Velsen bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Velsen:

de burgemeester

ZANDVOORT

De raad van de gemeente Zandvoort bij besluit van ………

de griffier de voorzitter

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort:

de secretaris de burgemeester

De burgemeester van Zandvoort:

de burgemeester

(versie 27-11-2008)



CONCEPT ONTWERP
(versie 11-12-2008)

Toelichting op het Besluit eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland i.o.

Inleiding

De aanleiding voor de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland i.o. is gelegen in een tweetal ontwikkelingen te weten:

1. de opheffing van de huidige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal per 1 januari 2009 en de
vorming van de nieuwe gemeente Bloemendaal;

2. de tweede fase van het project regionalisering brandweer in de vorm van de overdracht van het
gemeentelijk brandweermaterieel en -materiaal en overige aan de brandweer geralateerde
activa en (onderhouds)budgetten aan de VRK/Brandweer Kennemerland per 1 april 2009.

3. het per 1 december 2008 van kracht worden van de Wet publieke gezondheid (vervangt Wet
collectieve preventie volksgezondheid).

Deze ontwikkelingen nopen tot tekstuele aanpassing van een aantal onderdelen van de huidige
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland i.o., waarbij gesteld kan worden dat de
wijziging van de regeling een voorwaarde is om de overdracht van materieel en materiaal (de tweede
fase van het project regionalisering brandweer) mogelijk te maken.

In het hiernavolgende wordt een korte toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen in de
regeling. Op 18 december 2008 heeft het Algemeen Bestuur de ontwerpen voor de eerste wijziging en
de toelichting daarop vastgesteld. De ontwerpen zijn vervolgens ter vaststelling aangeboden aan de
deelnemende gemeenten.

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in de regeling

-Algemeen

Vooraf wordt opgemerkt dat het ingevolge het bepaalde in artikel 42 voor de wijziging van de regeling
noodzakelijk is dat de bestuursorganen van de gemeenten daartoe eensluidend besluiten.

-Overwegingen en besluit

Dit betreft de eerste wijziging van de GR VRK die per 1 januari 2008 van kracht is geworden.

-Algemene bepalingen

Door de opheffing van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal en de vorming van de nieuwe
gemeente Bloemendaal komt de gemeentenaam Bennebroek in de regeling te vervallen.

Door de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid (WPG) - die per 1 december 2008 de Wet
collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) vervangt - wordt de tekst van de regeling in een aantal
artikelen hierop aangepast.

In artikel 8, lid 1 sub d wordt “regionaal materieel” vervangen door “gemeenschappelijk materieel”. 
Hiermee wordt aangesloten bij de letterlijke tekst van artikel 4 van de Brandweerwet 1985 en wordt
tot uitdrukking gebracht dat er geen onderscheid meer is tussen gemeentelijk materieel en regionaal
materieel.



Voor wat betreft de taken van de regionale brandweer wordt de taak genoemd in artikel 8 lid 1 sub n
betrekking hebbende op de advisering van gemeenten over het aanschaffen van materieel en
blusstoffen als gevolg van de overdracht van materieel en materiaal aan de BRK/Brandweer
Kennemerland (2e fase regionalisering brandweer) geschrapt.

Als gevolg van de regionalisering van de lokale brandweerkorpsen worden lokale taken uitgevoerd
door de regionaal georganiseerde Brandweer Kennemerland. De mogelijkheid van het uitvoeren van
taken van de Regionale Brandweer door lokale brandweerkorpsen is niet meer aan de orde. De eerste
zin van artikel 9 lid 1 kan daarmee vervallen.

De in het kader van de uitwerking van de 2e fase van de regionalisering van de bandweer
noodzakelijke overdracht van materieel en materiaal en overige aan de brandweer gerelateerde activa
en (onderhouds)budgetten heeft als consequentie dat het gemeentelijk brandweermaterieel in
eigendom wordt overgedragen aan de VRK/Brandweer Kennemerland. Om dit mogelijk te maken
dient artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling komen te vervallen.

-Het Algemeen Bestuur

Als gevolg van het opheffen van de huidige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal en de vorming
van de nieuwe gemeente Bloemendaal wordt in artikel 14 lid 1 het aantal leden van het Algemeen
Bestuur teruggebracht van 22 naar 20 leden.

Voor wat betreft de verdeling van het aantal stemmen per lid geldt dat daar het aantal inwoners van de
gemeente bepalend is. Gemeenten tot 20.000 inwoners hebben 2 stemmen voor elk lid van het
Algemeen Bestuur. De huidige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal vallen in deze categorie (zie
artikel 19 lid 5 onder a). De nieuwe gemeente Bloemendaal telt ruim 22.000 inwoners en valt daarmee
in de categorie van gemeenten met 20.000-40.000 inwoners. Voor gemeenten in deze categorie geldt
een verdeling van 4 stemmen per lid van het Algemeen Bestuur. Gevolg hiervan is dat de nieuwe
gemeente Bloemendaal toegevoegd wordt aan artikel 19 lid 5 onder b).

-Overgangs- en slotbepalingen

Aanbieding van de gemeenschappelijke regeling VRK aan gedeputeerde staten geschiedt door het
Algemeen Bestuur en niet meer door de gemeente Haarlem. De tekst van artikel 45 lid 1 wordt
hiermee in overeenstemming gebracht.

20081218DBGRVRKToelichtingwijziging.



Geacht college,

Hierbij bieden wij u het voorstel inzake de‘1e Wijziging gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)’ter besluitvorming in uw gemeente
aan.
Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling vloeit voort uit een
drietal ontwikkelingen te weten:

1. de opheffing van de huidige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal per
1 januari 2009 en de vorming van de nieuwe gemeente Bloemendaal;

2. de tweede fase van het project regionalisering brandweer in de vorm van de
overdracht van het gemeentelijk brandweermaterieel en -materiaal en
overige aan de brandweer gerelateerde activa en (onderhouds)budgetten aan
de VRK/Brandweer Kennemerland per 1 april 2009.

3. het per 1 december 2008 van kracht worden van de Wet publieke
gezondheid (vervangt de Wet collectieve preventie volksgezondheid/
WCPV).

De genoemde ontwikkelingen nopen tot tekstuele aanpassing van een aantal
onderdelen van de huidige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Kennemerland i.o.

Procedure:

Het voorstel dat u thans wordt aangeboden is in de vergadering van 18 december
2008 door het Algemeen Bestuur van de VRK vastgesteld. Naast het ontwerpbesluit
tot wijziging - dat bij de besluitvorming in uw gemeente door de betrokken
bestuursorganen moet worden ondertekend - treft u een toelichting op het besluit tot
wijziging alsmede een modelraadsvoordracht aan. De raadsvoordracht kan op
verzoek worden gemaild (zie bovenstaande contactpersoon).

Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan
de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Bijlage(n)

Onderwerp

14 januari 2009
EG/sb/HS 2009
mr. E. Groot
023-5159760
egroot@vrk.nl
4
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Om de wijziging van kracht te laten worden is - overeenkomstig het bepaalde in
artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling VRK - een eensluidend besluit van
alle betrokken bestuursorganen van de regiogemeenten (i.c. de gemeenteraad, het
college van B&W en de burgemeester) over het ontwerpwijzigingsbesluit van de
GR VRK vereist. In dit besluit is een bepaling over de inwerkingtreding
opgenomen.

Wijzigingsvoorstellen

Hiervoor wordt verwezen naar het‘Besluit 1e Wijziging van de GR VRK’alsmede
de toelichting daarop (bijlage). Het besluit bevat een aantal onderdelen die nadere
toelichting behoeven.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:

- de aanpassing van de regeling (artikelen 8-10) om de juridische overdracht
van materieel en materiaal en overige aan de brandweer gerelateerde
(onderhouds)budgetten (zijnde de tweede fase van het project
regionalisering brandweer) per 1 april 2009 van de regiogemeenten aan de
VRK mogelijk te maken. Om dit te bewerkstelligen dient de noodzakelijke
besluitvorming door de regiogemeenten vóór 1 april as. te zijn afgerond.

- de aanpassing van de samenstelling van het Algemeen Bestuur (artikel 14)
en de verdeling van stemmen (artikel 19). De laatstgenoemde aanpassing
heeft geen consequenties voor de stemverhoudingen.

De overige wijzigingen betreffen met name tekstuele aanpassingen.

Voor de volledigheid hebben wij een kopie van de huidige GR VRK bijgevoegd.

Wij verzoeken u - conform het bepaalde in artikel 42 GR VRK - het bijgaande
besluit tot wijziging van de GR VRK vast te stellen. Daarbij wijzen wij u er
nogmaals op dat een eensluidend besluit van alle betrokken bestuursorganen van uw
gemeente en de overige regiogemeenten noodzakelijk is om de voorgestelde
wijziging van kracht te laten worden.

Wij ontvangen gaarne vóór 1 april as. uw reactie en het door de bestuursorganen
van uw gemeente getekend exemplaar van het bijgevoegde‘1e Besluit tot wijziging
van de GR VRK’.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland,
de secretaris, de voorzitter,

ing. A.F.M. Schippers MPA drs. Th.L.N. Weterings

Bijlagen:
- Besluit 1e wijziging gemeenschappelijke regeling VRK;
- Toelichting op het besluit 1e wijziging gemeenschappelijke regeling VRK;
- Model raadsvoordracht;
- Gemeenschappelijke regeling VRK.


