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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
•  "Eerste wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio NHN" 
 

Onderwerp:  Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 
(NHN)  

 
Gevraagd besluit: 
De “Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN” vast te stellen. 
 
Inleiding en aanleiding 
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s inwerking getreden. Dit betekent dat 25 regio’s drie maanden 
nadat de wet in werking is getreden een gemeenschappelijke regeling dienen te treffen waarbij een openbaar 
lichaam wordt ingesteld, genaamd Veiligheidsregio. Sinds 1 januari 2004 hebben de gemeenten in NHN een 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. Om te voldoen aan de nieuwe wet moet de 
gemeenschappelijke regeling wel op een aantal punten worden aangepast. Het besluit tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio NHN dient door alle burgemeesters, colleges van B&W en 
gemeenteraden in NHN te worden genomen. Dit in verband met de verschillende bevoegdheden van de 
verschillende bestuursorganen. 
 
De belangrijkste wijzigingen vanuit de Wet veiligheidsregio’s zijn: 

• regionalisering van de brandweer; 
• burgemeesters zijn lid van het algemeen bestuur; 
• de voorzitter van de veiligheidsregio is de korpsbeheerder; 
• de voorzitter van de veiligheidsregio heeft bij staken van de stemmen een doorslaggevende stem. 

In totaal zijn er zo’n 36 mutaties van groot tot klein. In de bijgevoegde bijlage “Eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN” staat een totaal overzicht van alle wijzigingen, inclusief een 
toelichting op de artikelen.  
 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN heeft er voor gekozen om niet de gehele Wet 
veiligheidregio’s te implementeren in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. De in de Wet 
veiligheidsregio’s opgenomen overdracht van de taken: 

• Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
• Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; 

aan de regionale brandweer is het enige dat niet door de regio wordt overgenomen. De Wet veiligheidsregio’s 
biedt hier ook ruimte voor. Het college van B&W heeft dan ook besloten, conform art 26 van de Wet 
Veiligheidsregio’s, de gemeentebrandweer te behouden voor het uitoefenen van deze taak.  
 
Beoogd resultaat 
Een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN die voldoet aan de Wet veiligheidsregio’s.  
 
Kader 
De Wet veiligheidsregio's vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het vaststellen van de “Eerste wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN” zorgt ervoor dat de gemeenten in Noord-Holland Noord 
voldoen aan het hebben van een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN volgens de Wet 
veiligheidsregio’s. 
 
Argumenten / alternatieven 
Er zijn geen alternatieven.  
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Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties 
Vanuit de Wet gemeenschappelijke regeling is de raad het bevoegde gezag om een gemeenschappelijke 
regeling aan te gaan en te wijzigen. 
 
Het AB van de Veiligheidsregio NHN dient de 1ste wijziging, binnen drie maanden na inwerkingtreding van de 
Wet veiligheidsregio’s, vast te stellen om zo aan de eisen van de nieuwe Wet veiligheidsregio’s te kunnen 
voldoen. 
 
Communicatie 
Het besluit wordt door het college van B&W middels een brief teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio NHN. 
 
Aanpak / uitvoering 
Het besluit van de raad wordt middels een brief teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio NHN. 
 
 
Den Helder, 14 december 2010 
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