
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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. 

 

Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor te  

- besluiten tot de 1
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland  

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. 

  

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. 
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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. 
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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. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

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. 

 

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 1
e
 

wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

tot de 1
e
 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…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 
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