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In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is het principebesluit genomen om per 1
januari 2016 te komen tot de regionalisering van de brandweerkazernes. De
Veiligheidsregio heeft ons het principebesluit doen toekomen. De 17 gemeenteraden in
onze regio worden middels de ontvangen brief verzocht om hun zienswijze op het
principebesluit schriftelijk kenbaar te maken.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00
De commissie besluit dit stuk samen met de nieuwe behandelvoorstellen inzake het
meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie
bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen
van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de
argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00
De commissie besluit dit stuk te besprek in de adviescommissie van 27 oktober 2015. De
politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mogen de bezuinigingen de realisatie van de
brandweernormen raken? De commissie wil vooraf geïnformeerd worden over de

diverse brandweernormen. Daarnaast wil de commissie weten of de bezuiniging op de
brandweer al is ingeboekt in onze begroting? En zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan?

