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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente;

Gelet op artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet Veiligheidsregio's,
de Algemene Wet bestuursrecht en artikel 17 van de regeling Veiligheidsregio Twente;

Besluit:
1. de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het bij dit besluit behorende overzicht,
te delegeren aan het dagelijks bestuur;
2. ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden in het bij dit besluit behorende
overzicht de volgende voorschriften vast te stellen.

Artikel

a)

b)

c)

1

Begripsbepalingen

besluit: een schriftelijke beslissing van het dagelijks bestuur inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling ;
oemeenschappeliike Reqelinq: de vigerende gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Twente;
deleqatie: het overdragen van de bevoegdheid en verantwoordelijkheid door het
algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur om besluiten te nemen.

Artikel

2

Uitgangspunten

De uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden:
is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en/of
beleidsdoelen, opgenomen in vastgestelde beleidsplannen, en géschiedt met
inachtneming van het ter zake geldende recht;
gebeurt binnen de financiële middelen, zoals þeschikbaar gesteld in de vastgestelde
begroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;
3. vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de
Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid als gevolg van nieuwe
taken/activiteiten, intensivering van bestaande taken dan wel afbouw en/of-stopzetting
van taken, dat leidt tot structurele wijzigingen in de programmabegroting.
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Artikel

3

Overzicht

De verlening van delegatie is vastgelegd in bijlage 1, die deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel

4

Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
2. Het delegatiebesluit van 14 februari 2011 wordt ingetroÈken.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als het "Delegatiebesluit Veiligheidsregio
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Toelichting bij het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 20lS
Algemeen
Het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente 2Q15 komt in de plaats van de delegatiebesluit
dat het algemeen bestuur op 14 februari 2011 heeft genomen en dat op 1 maart 2011 in
werking is getreden.

ln het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Twente is geregeld hoe bevoegdheden worden
overgedragen door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur. Delegatie is vooral
bedoeld om een vlotte afdoening van zaken te bevorderen. Gevolg van delegatie is dat het
algemeen bestuur geen verantwoordelijkheid meer draagt voor de genomen besluiten. Met
dit delegatiebesluit is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de besluiten die worden
genomen, waarbij dit delegatiebesluit de grondslag is.
Delegatie
ln de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een algemene regeling opgenomen over
delegatie in afdeling 10.1.2.ln artikel 10.13 Awb is bepaald dat onder delegatie wordt
verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van
besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. Delegatie heeft
alleen betrekking op die (rechts-)handelingen die een besluit als bedoeld in de Awb
betreffen. ln de Awb wordt verstaan onder een besluit: een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Echter op grond van de
schakelbepaling in artikel 10.21 Awb zijn de delegatiebepalingen ook van toepassing op
andere handelingen dan besluiten. Deze handelingen zijn voor de overzichtelijkheid ook in
dit overzicht opgenomen.
Arti kel gewijze toel ichti ng

Artikel

1

Begripsbepalingen

ln de begripsbepalingen wordt de basisbegrippen in het delegatiebesluit nader omschreven

Artikel

2

Uitgangspunten

Het algemeen bestuur kan in rechtstreekse zin alleen beïnvloeden door het vaststellen van
beleidsregels (artikel 10:16 Awb). Voor het overige worden de grenzen aangegeven door de
vastgestelde begroting, het vastgestelde beleid en het geldende recht.

Artikel

3

Overzicht

De verlening van gedelegeerde bevoegdheden is vastgelegd in het overzicht dat deel

uitmaakt van het besluit.

Artikel4

Nieuw besluit

Het delegatiebesluit treedt in werking nadat het op de voorgeschreven wijze (elektronisch) is
bekendgemaakt. Dit gebeurt via het ingestelde publicatieblad. Tevens dient het besluit te
worden opgenomen in de centrale voorziening voor decentrale regelgeving.
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Bijlage I bij het Delegatiebesluit Veiligheidsreg¡o Twente 2015:
Delegatie door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur
Bevoegdheid

Bevoegd

Gedelegeerd aan

Bestuursorqaan
MULTI CRISISBEHEERSING
1

2

3

lnventariseren van risico's van branden, rampen en crises (artikel 10, lid a Wvr)

AB

DB

Adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises
(artikel 10, lid b Wvr)

AB

DB

Het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing (artikel 10, lid

AB

DB

AB

DB

d Wvr)

4

het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel (artikel 10, lid
Wvr)

5

het inrichten en in stand houden van de informatievooziening binnen de
diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere
diensten en organisaties die betrokken zijn bij de taken op het terrein van
branden, rampen en crises
(artikel 10 lid i en 22 Wvr)

AB

DB

o

Jaarlijks afspraken met de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken
partijen over de risico's in de regio (artikel 16, lid Wvr)

AB

DB

7

Bevelen dat een inrichting niet in werking wordt gesteld of gehouden, indien niet
aan de verplichting tot informatieverstrekking wordt voldaan (artikel 48, lid 2

AB

DB

AB

DB

AB

DB

h

Wvr)
B

Openbaar maken van de gegevens die het bestuur heeft ontvangen ten
behoeve van de vaststelling van rampbestrijdingsplannen (artikel 49 lid I Wvr)

RAMP EN BESTRIJ DI NG S P LAN N EN
Het vaststellen van rampenbestrijdingsplannen
(artikel '17, lid 1en 17, lid 3 Wvr)

1

BRANDWEER
1

het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de
gemeentelijke brandweertaak inclusief houden van toezicht op brandveilig
gebruik (artikel 3 en artikel 10, lid cWvr)

AB

DB

2

het voorbereiden op de bestrijding van branden (artikel 10, lid d Wvr)

AB

DB

3

Het in stand houden van een brandweer (artikel 10, lid e Wvr)

AB

DB

4

Het waarschuwen van de bevolking
(artikel 25, lid 1 sub c Wvr)

AB

DB

gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting (artikel

AB

DB

het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de
brandpreventie, brandbestr¡jding en het voorkomen, beperkeñ en bestrijden van
ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikel 25,lid j sub e Wvr)

AB

DB

AB

DB

AB

DB

5

H-et verkennen van

25, lid 1 sub d Wvr)
6

BED RIJ FS BRAN DWEERP LICHTG E I N STELLI NG EN
1

Het aanwijzen van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig
(artikel 31 lid 1 Wvr)

COöRDI N ATIE
1

G

EM EENTELIJ KE CR'S'SBEHEERS"VG

Het aanwijzen van een coördinerend functionaris
(artikel 36 Wvr)
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Gedelegeerd aan

1

Behandelen van vezoeken op grond van de Wet openbaarheid Bestuur

AB

DB

2

Nemen van besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

AB

DB

3.

Het beslissen op bezwaarschr¡ften volgens de Awb

AB

DB

4.

Het beslissen op klachten volgens de Awb

AB

DB

Het nemen van een besluit inzake het toekennen van een dwangsom bij niet

AB

DB

tijdig beslissen.
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