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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 Buiten de 

orde 

Onlangs werd in de krant een nieuw te bouwen brug in De 

Nieuwe Tuinderij West bestempeld als De Beemster brug; 

dat lijkt ons niet correct. Er is al van oudsher De Beemster 

brug. 

 

Beantwoording volgt. 

2 9 Waarom  hanteert de Veiligheidsregio een 

privaatrechtelijke tarievenlijst. Is de Regio geen 

publiekrechtelijk lichaam? 

 

De Veiligheidsregio hanteert een privaatrechtelijke 

tarievenlijst omdat zij geen verordende bevoegdheden 

heeft. De colleges van burgemeester en wethouders in de 

regio hebben een gemeenschappelijke regeling getroffen 

waarbij een openbaar lichaam is ingesteld met de 

aanduiding “veiligheidsregio”.  

De verordende bevoegdheid kan niet worden 

overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling omdat 

het een regeling van colleges is. Subdelegatie van de 

verordende bevoegdheid aan de veiligheidsregio is bij wet 

niet mogelijk gemaakt. Ook mandatering aan het bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling is niet mogelijk op 

grond van artikel 10.3 lid 2 sub a Awb. Het bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling kan dus geen verordening 

vaststellen. 

 

3                   9 Wat zijn de consequenties voor de burger? Wordt er nu- 

om een voorbeeld te noemen- voortaan een nota ingediend 

voor hulp bij paard-in-sloot? 

 

De consequentie voor de burger is dat deze  in plaats van 

een aanslag een nota ontvangt voor de verleende dienst. 

Een nota kan worden verstuurd voor een geleverde dienst 

die niet valt onder de wettelijke taken van de 

veiligheidsregio. Hierbij wordt opgemerkt dat in de 

afgelopen jaren slechts zeer incidenteel een aanslag 

brandweerrechten is verstuurd aan de burger. 



NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

4 9 Graag hebben wij inzage in de tarievenlijst. 

 

Zie bijlage. 

5 12 Waarom is niet gekozen voor de volgorde: eerst inzicht in 

de consequenties-vooral de liquidatiekosten, via een 

simulatie- en dan het totaalplan voorleggen aan de alle 

deelnemende gemeenten en dan pas de GR opheffen? 

 

Het proces van transitie van de huidige GR naar een 

toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet is 

een samenloop van een aantal processen en complex. 

 In artikel 48 en 49 van de gemeenschappelijk regeling is 

vastgelegd hoe te komen tot opheffing.  Het besluit tot 

opheffing door de raden van tenminste 2/3 der 

deelnemende gemeenten is nodig om over te kunnen gaan 

tot het opstellen van een liquidatieplan door het algemeen 

bestuur BaanStede. 

In het liquidatieplan wordt beschreven hoe te komen tot 

een opheffing van BaanStede. Hierin wordt beschreven 

hoe de ontvlechting van de GR plaatsvindt en daarmee 

worden de liquidatiekosten inzichtelijk. Het liquidatieplan 

zal in juni aan de raad worden voorgelegd voor een 

zienswijze. 

 

 


