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Samenvatting
Om de brandweerzorg in het havengebied vorm te kunnen geven is gezocht naar een vorm 
van publiek private samenwerking. Inmiddels is de voorbereiding zo ver gevorderd dat er 
door de veiligheidsregio moet worden deelgenomen aan aan de Coöperatieve Vereniging 
Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA). De huidige gemeenschappelijke regeling 
voorziet echter niet in deze mogelijkheid om deel te nemen aan een dergelijke rechtsvorm.
De gemeenschappelijke regeling moet daarom gewijzigd worden door toevoeging van een 
bepaling aan artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten moeten daar mee instemmen.  

Wat is de juridische grondslag?
Wet Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Wat is de voorgeschiedenis?
In de dekking van de brandweerzorg zit een lacune in het havengebied van Amsterdam. 
Daar is gezocht naar een oplossing in samenwerking met het bedrijfskleven. In dit gebied 
zijn namelijk meerdere bedrijven die een bedrijfsbrandweer hebben en waar gebruik kan 
worden gemaakt van de capaciteit en expertise van deze bedrijven.

In de beoogde samenwerking is gekozen voor een vorm van publiek private 
samenwerking. Dit is een vorm die in de toekomst waarschijnlijk vaker gebruikt zal gaan 
worden om specifieke problemen aan te pakken. De huidige gemeenschappelijke regeling 
van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2015 voorziet niet in deelname aan een 
dergelijke samenwerking. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Het veiligheidsbestuur heeft in haar vergadering van 17 juni 2019 besloten om een 
voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden voor te 
leggen.

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om aan artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling VRAA 2015 een 
lid e toe te voegen inhoudende:

“De bevoegdheid tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, 
vennootschapen en coöperatieven en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het 
ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.”

Wat is het maatschappelijke effect?
In het havengebied zal de brandweerdekking aanmerkelijk worden verbeterd.
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Deze wijziging geeft de mogelijkheid om ook in de toekomst meer mogelijkheden te 
hebben tot samenwerking in diverse rechtsvormen zoals gezamenlijke investeringen en 
onderwijsactiviteiten.
Indien de wijziging niet wordt doorgevoerd zal een andere vorm van dekking van de 
brandweerzorg moeten worden gevonden omdat de samenwerking dan niet kan worden 
vorm gegeven.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Geen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Uw besluit zal aan het veiligheidsbestuur worden medegedeeld. De communicatie over de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling zal door de Veiligheidsregio zelf worden 
gedaan.

Wat is het vervolg?
In het havengebied zal de brandweerdekking aanmerkelijk worden verbeterd. De 
veiligheidsregio verzorgt de verdere communicatie. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Er is geen noodzaak voor monitoring en evaluatie.

Ondertekening_door_het_bestuur
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