
 

 

 

 

VNG-motie  
Aan : De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, in vergadering bijeen op 29 juni 2022 te Hoorn.  

Datum : 27 juni 2022 

Betreft  : Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s1 

Constaterende dat: 

- de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s stelt dat de lokale en regionale gezagsrol van de 

burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio ongewijzigd dient te blijven. 

- de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s constateert dat het stelsel van crisisbeheersing en 

brandweerzorg beter ingericht dient te worden voor grootschalige crisisbeheersing, waarvoor de 

besturen van de 25 veiligheidsregio’s een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. 

- de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s stelt dat de 25 besturen van de veiligheidsregio’s 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onder andere de inventarisatie van (gezamenlijke) risico’s 

en prioritering daarvan, en de aanbeveling doet dat het Veiligheidsberaad hierin een regisserende 

en coördinerende rol zou moeten vervullen. 

- de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s oproept de rol van rijksheren te actualiseren zodat 

deze beter aansluit op het staatsnood- en cisisrecht middels bestuurlijke liaisons.  

 

Overwegende dat: 

- in het stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg leidend dient te zijn op welke wijze en op 

welke schaal de veiligheid van de burgers het beste gediend is. 

- het lokale en regionale gezag het beste kan overzien wat nodig is om de veiligheid voor de 

inwoners te waarborgen. 

- het Veiligheidsberaad in het kader van afstemming van de 25 veiligheidsregio’s ontegenzeggelijk 

van toegevoegde waarde is, maar dat er vanuit het oogpunt van democratische legitimiteit voor 

moet worden gewaakt dat het Veiligheidsberaad zich ontwikkelt tot een extra bestuurslaag met 

bevoegdheden boven de 25 gemeenschappelijke regelingen. 

- het voor zowel de gemeenteraden als de Kamer mogelijk moet blijven om democratisch 

gelegitimeerd te sturen op een respectievelijk regionaal en nationaal veiligheidsniveau.  

- in nieuwe wet- en regelgeving rollen, taken en bevoegdheden helder moeten worden omschreven 

met het staatsnoodrecht als uitgangspunt, waarbij er zeer terughoudend moet worden omgegaan 

met het verschuiven van bevoegdheden. 

- er terughoudendheid moet worden betracht om landelijke opgaven en ambities neer te leggen bij 

veiligheidsregio’s en te bekostigen uit regionale middelen, gelet op het feit dat veiligheidsregio’s 

grotendeels worden gefinancierd door gemeenten. 

 

 
1 Het rapport is bereikbaar via deze link.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/04/tk-bijlage-evaluatie-wet-veiligheidsregio-s


Vraagt het bestuur van de VNG om: 

- met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan en het kabinet te vragen om bij het 

opstellen van nieuwe wet- en regelgeving de volgende punten mee te geven, te weten (i) rollen, 

taken en bevoegdheden beter omschrijven met het staatsnoodrecht als uitgangspunt; (ii) zeer 

terughoudend omgaan met het verschuiven van bevoegdheden; (iii) terughoudendheid 

betrachten bij het neerleggen van landelijke opgaven en ambities bij veiligheidsregio’s en dit te 

bekostigen uit regionale middelen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris,                                                                       de burgemeester 

 

 

 
drs. M.J.T.H. Havekes                                                                                            G.F. Naafs 

 

 

De motie wordt ondersteund door de gemeenten:  

- Aalsmeer 

- Amersfoort 

- Amsterdam 

- Amstelveen 

- Baarn 

- Bunnik 

- Bunschoten 

- Diemen 

- De Bilt 

- De Ronde Venen 

- Eemnes 

- Houten 

- IJsselstein 

- Leusden 

- Lopik 

- Montfoort 

- Nieuwegein 

- Ouder-Amstel 

- Oudewater 

- Renswoude 

- Rhenen 



- Soest 

- Stichtse Vecht 

- Uithoorn 

- Utrecht 

- Veenendaal 

- Vijfheerenlanden 

- Wijk bij Duurstede 

- Woerden 

- Woudenberg 

- Zeist 

 


