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1. In te stemmen met het voornemen om in 2008/2009 het meerjaren beleidsplan
voor de brandweren van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen te
ontwikkelen
2. Het betreffende beleidsplan eind 2009 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Er is bestuurlijk draagvlak binnen de colleges van de drie gemeenten om vanuit de eigen gemeentelijke
verantwoordelijkheid te werken aan de versterking van de brandweer middels een intergemeentelijke
samenwerking. De inmiddels vastgestelde Beleidsvisie 2007-2010 van de Regionale Brandweer Drenthe vormt
daarbij het strategisch kader voor de komende jaren. Het plan voor samenwerking in zuidoost betekent een
kwaliteitsimpuls. Centraal bij deze ontwikkelingen staat de vraag: ‘Wat wordt de burger er beter van?’ Het is
vooral de bedoeling dat er, middels samenwerking, doelmatiger, slimmer en efficiënter gewerkt gaat worden.
Het moet leiden tot een kwaliteitsverbetering, maar met behoud van de lokale inbedding. Deze kwaliteitsslag
vindt dus plaats vanuit een andere benadering. Er wordt niet gevraagd om extra personeel, maar het huidige
personeel wordt efficiënter ingezet.
Onderdeel van de samenwerking in zuidoost is het streven om in 2008/2009 gezamenlijk een beleidsplan te
ontwikkelen en deze door de raden vast te laten stellen. Hierin worden de ontwikkelrichting en de voorgestelde
verbeterslagen van de korpsen Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn beschreven. Instemming met dit streven
betekent, dat in 2008 met de ontwikkeling gestart kan worden.

Bijlagen:

Stukken ter inzage: Collegebesluit d.d. 18 maart 2008 en de daarbij behorende stukken
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Er is bestuurlijk draagvlak binnen de colleges van de Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
om vanuit de eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid te werken aan de versterking van de
brandweer middels een intergemeentelijke samenwerking. De inmiddels vastgestelde
Beleidsvisie 2007-2010 van de Regionale Brandweer Drenthe vormt daarbij het strategisch
kader voor de komende jaren.
OK
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Het plan voor samenwerking in zuidoost betekent een kwaliteitsimpuls. Centraal bij deze
ontwikkelingen staat de vraag: ‘Wat wordt de burger en beter van?’ Het is vooral de
bedoeling dat er, middels samenwerking, doelmatiger, slimmer en efficiënter gewerkt gaat
worden. Het moet leiden tot een kwaliteitsverbetering, maar met behoud van de lokale
inbedding. Deze kwaliteits-slag vindt dus plaats vanuit een andere benadering. Er wordt niet
gevraagd om extra personeel, maar het huidige personeel wordt efficiënter ingezet. Onderdeel
van de samenwerking in zuidoost is het streven om in 2008/2009 gezamenlijke een
beleidsplan te ontwikkelen en deze door de raden vast te laten stellen. Hierin worden de
ontwikkelrichting en de voorgestelde verbeterslagen van de korpsen Emmen, Coevorden en
Borger-Odoorn beschreven. Instemming met dit streven betekent, dat in 2008 met de
ontwikkeling gestart kan worden.
PK
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Dit plan vloeit voort uit het de afspraken vastgelegd in het Beleidsplan brandweer
hulpverlening en brandveiligheid 2006-2009 (B&W-besluit d.d. 23-01-2007, BW 07.0021) en
heeft eveneens betrekking op het verder ontwikkelen van de samenwerking met o.a. de
gemeente Borger-Odoorn zoals dit is vastgelegd in het Voorstel tot verdere uitbouw van de
samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn betreffende de lokale brandweerzorg. (B&Wbesluit d.d. 26-06-2007, BW 07.0767)
QK
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De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden
en Emmen hebben ingestemd met het voornemen om gezamenlijk een beleidsplan te
ontwikkelen en dit door de raden vast te laten stellen.
RK
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De raad wordt verzocht om in te stemmen met het voornemen om te komen tot het
gezamenlijk ontwikkelen van een beleidsplan voor de brandweren in Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen. Na instemming zal eind 2009 het beleidsplan ter besluitvorming aan
de raden worden aangeboden. Het streven is erop gericht om mogelijke financiële
consequenties van het beleidsplan mee te nemen in de Kadernota 2009. Afhankelijk van de
ontwikkelingen valt niet uit te sluiten, dat er alsnog op onderdelen separate besluitvorming
door het college en de raad dient plaats te vinden.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 18 maart 2008.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2008, nummer: 08/284;

besluit:
1.

2.

In te stemmen met voornemen om in 2008/2009 het meerjaren beleidsplan
voor de brandweren in het district zuidoost Drenthe van Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen te ontwikkelen
Het betreffende beleidsplan eind 2009 ter vaststelling aan de raad voor te
leggen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 april 2008.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

