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32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in 
verband met de oprichting van het Instituut 
Fysieke Veiligheid en in verband met de 
volledige regionalisering van de brandweer 

Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN 
SLOB TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18 
Ontvangen 9 februari 2012  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Na artikel I, onderdeel AA, worden twee onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

 AB

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 3a  

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast 
die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en 
kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft. 

 AC

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het tweede lid wordt in onderdeel f »voorzieningen» vervangen 
door: de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede 
de overige voorzieningen.
  

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
2a. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de 

burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio 
met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. 

Toelichting  

De indiener beoogt met dit amendement binnen het geregionaliseerde 
bestel de brandweerzorg lokaal beter te verankeren. 
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In de eerste plaats regelt dit amendement de betrokkenheid van de 
gemeenteraad bij de brandveiligheid en de brandweerzorg binnen de 
gemeente door lokale doelen vast te stellen die het uitgangspunt zijn bij 
de bij de vaststelling van het beleidsplan van de veiligheidsregio. Het ligt 
hierbij voor de hand dat de gemeente hierbij gebruikt maakt van de 
beschikbare expertise bij de professionals (zowel beroepsbrandweer als 
vrijwillige brandweer). 

In de tweede plaats waarborgt dit amendement dat in het beleidsplan 
uitdrukkelijk komt te staan hoe de aanwezigheid van lokale brandweer-
posten in de gemeenten wordt gegarandeerd, zodat mede via het 
ontwerpbeleidsplan de gemeenteraad ook na de regionalisering van de 
brandweer bij dit thema betrokken blijft. 

Van der Staaij
Slob
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