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OPHEFFING EN OVERDRACHT GEMEENTELIJKE BRANDWEER PER 1 JANUARI
2014
DE BURGEMEESTER EN HET COLLEGE VAN B&W VAN GRONINGEN, IEDER VOOR ZOVER HET ZIJN
BEVOEGDHEID BETREFT,
(HV 13.4066140);
HEBBEN BESLOTEN:
de opheffing en overdracht van de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2014 vast te stellen.

Artikel I Besluit opheffing en overdracht van de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2014
OVERDRACHTSDOCUMENT BRANDWEER
Inleiding
Vanaf 1 januari 2014 zijn gemeenten ingevolge de Wet veiligheidsregio’s verplicht de gemeentelijke
brandweerzorg onder te brengen bij de Veiligheidsregio. Artikel VI, van de Wijzigingswet Wet veiligheidsregio’s (27 september 2012) luidt als volgt:
Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente met een gemeentelijke brandweer
1.
als bedoeld in artikel 26 van de Wet veiligheidsregio’s besluit de gemeentelijke brandweer op te
heffen op een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat is gelegen binnen een jaar na inwerkingtreding
van dit artikel.
Vanaf het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, voert de door het bestuur van de veiligheidsregio in2.
gestelde brandweer ook in die gemeente de taken, genoemd in artikel 25, eerste lid, onder a en
b, van de Wet veiligheidsregio’s uit.
Uiterlijk met ingang van 1 januari 2014 wijzigen de deelnemers de regeling, bedoeld in artikel 9
3.
van de Wet veiligheidsregio’s, en treffen het college en het bestuur van de veiligheidsregio overigens de nodige voorzieningen.
In dit kader is ten behoeve van de overdracht in overleg met gemeenten dit overdrachtsdocument tot
stand gekomen. De kaders voor de overdracht staan beschreven in de bestuurlijk vastgestelde documenten:
het projectplan regionalisering brandweer Groningen (april, 2012)
de transitieafspraken (april, 2012)
de visie Brandweer Groningen over Morgen (juli, 2012)
de contouren (december 2012)
het sociaal statuut Veiligheidsregio Groningen (juni, 2013)
het organisatieplan brandweerzorg en crisisbeheersing (juli 2013
de begroting Veiligheidsregio Groningen (oktober 2013)
de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Groningen (oktober 2013).
Naast bovenstaande kaders vereist een aantal onderwerpen ten aanzien van de overdracht een nadere
uitwerking, bijv. condities en wensen ten aanzien van de overdracht van personeel en materieel en
overdracht van toezichthoudende taken.

Doel
Het doel van het overdrachtsdocument is het vastleggen van overdracht- en uitvoeringsafspraken tussen
de gemeente en Veiligheidsregio Groningen, waarbij uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in de Wet
veiligheidsregio’s is bepaald. Het overdrachtsdocument brandweer is het formele bestuurlijke document
waarmee de overdracht van gemeentelijk personeel en materieel naar Veiligheidsregio Groningen
wordt bezegeld. Door ondertekening van de overdrachtsovereenkomst worden mensen en middelen
van de gemeentelijke brandweerkorpsen overgedragen aan Veiligheidsregio Groningen en de afspraken
bekrachtigd.
Het overdrachtsdocument brandweer is een bestuurlijk document, dat wordt ondertekend door of namens
het College van burgemeesters en wethouders en, middels het tekenen van de akte van overdracht,
door de (plaatsvervangend) voorzitter van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Groningen.
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Overdracht brandweer
Gelet op:
De Wet veiligheidsregio’s en de Wijzigingswet veiligheidsregio’s, waarin is bepaald dat de gemeentelijke brandweerkorpsen uiterlijk per 1 januari 2014 dienen te zijn opgeheven en dat de gemeente de
uitvoering van de gemeentelijke brandweerzorg per 1 januari dient onder te brengen bij de veiligheidsregio;
Overwegende dat:
het wenselijk is overdracht- en uitvoeringsafspraken tussen gemeente en Veiligheidsregio Groningen
vast te leggen;
in de voorliggende document de overdracht- en uitvoeringsafspraken voor de gemeente en Veiligheidsregio Groningen worden weergegeven. Deze zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
Algemene afspraken
Brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding
Bedrijfsvoering algemeen
Personeel
Huisvesting en materieel
ICT
Financiën
en met de volgende bijlagen:
1a. Personeel (thans niet bijgevoegd)
1b.

Afschrijvingsstaat materieel (thans niet bijgevoegd)

1c.

Vragen en antwoorden n.a.v. concept overdrachtsdocument

1d.

Huisvesting.

Algemene afspraken
Algemene afspraken

Aldus ondertekend:

Namens het College van burgemeester en wethouders van gemeente Groningen op [datum]

De burgemeester, De gemeentesecretaris,

…………………….. …………………..

dr. R.L.(Ruud) Vreeman. drs. M.A. (Maarten) Ruys.
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