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Datum voorstel:

Commissie

30 april 2019 Portefeuillehouder: Van Beek

28 mei 2019 Gemeenteraad 28 mei 2019

Samenvatting:
Om te kunnen blijven voldoen aan de noodzakelijke versterking van het brandweerondenruijs

en deze kwalitatief hoogwaardig te houden, hebben de drie veiligheidsregio's een reden
gezien om een gezamenlijke school op te richten. Het uitgangspunt hierbij is dat dit geen

verhoging van de kosten met zich mee mag brengen. lngeschat wordt dat de venvachte
verhoging van de kosten van een gezamenlijke school opgevangen worden door efficiënter
werken van de drie veiligheidsregio's. De coöperatie biedt vanwege het beperkt aantal
dwingende wettelijke bepalingen de vrijheid een inrichting te kiezen die past bij de situatie.
Van belang voor de brandweerschool is een goede bestuurlijke aanhaking aan de
veiligheidsregio's, zonder verzwaring van 'bestuurlijke drukte'. De brandweerschool heeft geen

zwate beleidstaken, is gericht op uitvoerende taken binnen (wettelijke) kaders, en de besturing
van de school moet daarop aansluiten.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in staat gesteld een
zienswijze te geven. Er leven op voorhand geen bezwaren, waardoor geadviseerd wordt om in
te stemmen met de akte.

Onderwerp:
Zienswijze Akte van Oprichting coöperatie brandweerschool Noord-Hólland



Registratienummer: 1 47 5881
Onderuverp: Zienswijze Akte van Oprichting coöperatie brandweerschool Noord-Holland

Middenbeemster, 30 april 201 9

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Venvezen wordt naar de aanbiedingsbrief waarin reeds kort wordt aangeven wat de
aanleiding en wettelijk kader is.

Oplossingsrichtingen:
Er leven op voorhand geen bezwaren waardoor ingestemd kan worden met de akte.

Meetbare doelstellingen :

Financiële consequenties/risico's:
Het overkoepelend financieel uitgangspunt van samenwerking binnen één brandweerschool
is, dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen. Bij de keuze voor de
organisatievorm is rekening gehouden met het zo beperkt mogelijk houden van BTW- en
VPB-druk (vennootschapsbelasting). Het samenbrengen van opleidingen maakt het mogelijk
de stijgende kosten van opleidingen deels op te vangen door efficiënter te werken. Daarnaast
biedt de professionalisering van het ondenvijs mogelijkheden voor het uitvoeren van

opdrachten voor derden.

Communicatie:
Er zal een schriftelijke zienswijze worden gegeven

Mon itori ng/eval uatie :

De coöperatie kent een algemene ledenvergadering en een bestuur die de uitgangspunten
moeten bewaken.

Voorstel:
lnstemmen met de voorliggende Akte van Oprichting Brandweerschool Noord-Holland en het
college opdracht te geven de bij dit voorstel behorende zienswijze aan de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland te sturen.

wetho van Beemster,

U\A
vari D
pk

A.J van Beek H

burgemeester secretaris

Biilaqen:
raadsbesluit, concept zienswijze, aanbiedingsbrief en Akte van Oprichting coöperatie
Brandweerschool Noord-Holland U.A.

blz. 2 van 2
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Ondenruerp: Zienswijze Akte van Oprichting coöperatie brandweerschool Noord-Holland

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2019,

BESLUIT

1. ln te stemmen met de Akte van oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland;
2. Het college opdracht te geven de bij dit besluit behorende zienswijze aan de

Vei I i g heid s regio Zaanstreek-Waterla nd te stu re n.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d.28 mei 2019,

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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concept zienswijze

Geacht bestuur,

Bij brief van I april 2019 heeft u de gemeenteraad conform het bepaalde in artikel 22 van de
gemeenschappelijke regeling, de Akte van Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-
Holland voor een zienswijze toegezonden.

Dit ondenruerp is behandeld in de raadsvergadering van 28 mei2019
De gemeenteraad heeft geen bedenkingen.

Wijvertrouwen u hiermede voldoende te hebben geTnformeerd




