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Door de COVID-pandemie staan Veiligheidsregio’s en haar besluitvorming meer in de spotlights
dan ooit tevoren. Hoe neemt een Veiligheidsregio besluiten, op basis waarvan gebeurt dat, en
hoe is de democratische legitimiteit van die besluiten geborgd? Oftewel; wat is eigenlijk de rol
van de gemeenteraad bij deze besluitvorming? In het najaar van 2020 hebben wij samen met de
Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) een lerend onderzoek uitgevoerd naar de rollen
van de gemeenteraad van Haarlemmermeer bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
Zowel de raadsleden van Haarlemmermeer als de Veiligheidsregio Kennemerland wil graag de
onderlinge betrokkenheid vergroten. Wij hebben met de gemeenteraadsleden besproken hoe zij
hun rol zien t.a.v. besluitvorming van de VRK en in een fictieve setting geëxperimenteerd met
verschillende manieren om die rol in te vullen. Op basis van onze bevindingen hebben we een
inspiratiedocument geschreven voor raadsleden om een nieuwe impuls te geven aan de invulling
van hun rol en oefenmateriaal ontwikkeld om hiermee te experimenteren. Om raadsleden ook
handvatten mee te geven om de leerpunten toe te passen in de praktijk, hebben we samen met
de RKC een lijst reflectieve vragen opgesteld.

Wat is het probleem?
Veiligheidsregio’s kunnen snel en daadkrachtig optreden en in het geval van calamiteiten en crises
is dat ook noodzakelijk. Tegelijkertijd kan dat spanning geven met democratische sturing en
controle1. De betrokkenheid van de gemeenteraad bij besluitvorming door de Veiligheidsregio is
namelijk niet groot. Ook is het raadsleden niet altijd duidelijk welke rollen zij daarbij kunnen
vervullen2. Daarnaast hebben zij bij hun kaderstellende en controlerende taken rondom de
Veiligheidsregio te maken met de raden van andere deelnemende gemeenten. In het geval van
de VRK zijn dat er zelfs 8.
Vrijwel alle Veiligheidsregio’s in Nederland besteden op een of andere manier aandacht aan het
verstevigen van de relatie en communicatie met hun gemeenteraden 3. Meestal ligt het initiatief
daarvoor bij de Veiligheidsregio en betreft het formele plan- en besluitvorming. Ook de VRK zou
graag zien dat gemeenten meer initiatief nemen, bijvoorbeeld bij ideevorming, visieontwikkeling
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of participatie in het functioneren van de veiligheidsregio. Maar ook in deze regio blijkt het lastig
om gemeenteraden ‘..’over de drempel’ te krijgen’ (IFV 2020: 3).

Wat is een veiligheidsregio? En wat doet het?
Een veiligheidsregio is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Dat betekent dat het een regionaal bestuur heeft dat door de deelnemende
gemeenten is ingesteld en een eigen ambtelijke organisatie en rechtsbevoegdheid. Het
algemeen en dagelijks bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de deelnemende
gemeenten; het dagelijks bestuur benoemt de directeuren van de verschillende onderdelen.
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De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) beslaat negen gemeenten. Deze gemeenten kunnen
gezien worden als de 'vereniging van eigenaren' van de VRK. De gemeenten hebben meerdere
taken belegd bij de VRK.
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De VRK heeft daarnaast een aantal overkoepelende taken zoals crisisvoorbereiding en het
faciliteren van de meldkamerdiensten. Het grote aantal taken van de VRK, verspreid over
verschillende maatschappelijke domeinen, maakt dat de VRK een grote invloed heeft op de
leefwereld van inwoners van Haarlemmermeer.

Opzet van ons onderzoek
Zowel de raadsleden van Haarlemmermeer als de VRK wil graag de onderlinge betrokkenheid
vergroten. Om dat te faciliteren, hebben wij leersessies georganiseerd om raadsleden te laten
nadenken over de rol(-len) die zij innemen ten aanzien van de veiligheidsregio en waarom zij dat
doen.
In de aanloop naar deze sessies heeft Prof. dr. Marcel Boogers4 een notitie geschreven over de
wettelijke taken van de VRK en de rollen die raadsleden kunnen invullen bij het bestuur van de
Veiligheidsregio en andere gemeenschappelijke regelingen5. Boogers beschrijft dat de VRK op
afstand staat van de raad, zo ervaren zowel de VRK als de raad. Bij vragen over VRK gerelateerde
zaken richten raadsleden zich tot het college van B&W. Raadsleden nemen meestal geen actieve
rol bij discussies en besluitvorming over VRK-gerelateerde onderwerpen. De animo bij raadsleden
om een informatieavond van de VRK bij te wonen is niet groot. Marcel Boogers constateert dan
ook dat de raad beperkt grip heeft op de VRK. De VRK legt haar politieke keuzes niet voor aan de
raad en de raad oefent geen rechtstreekse invloed uit op de besluitvorming van de VRK. Binnen
de VRK leeft wel de wens dat gemeenteraden een grotere rol spelen en daarnaast heeft de VRK
behoefte aan kennis over en verbinding met de lokale (politieke) situatie.
Wij hebben met de raadsleden van Haarlemmermeer gesproken over deze notitie en de
mogelijkheden voor raadsleden om invloed uit te oefenen op besluitvorming door de VRK.
Daarnaast hebben wij raadsleden laten experimenteren met verschillende rollen en de
activiteiten die daarbij horen, in een fictieve setting. Daardoor werd een leerproces in gang gezet
waarin raadsleden werden geconfronteerd met hun aannames en zich gingen afvragen ‘waarom
ze doen wat ze doen’. Gedurende het traject werden raadsleden zich geleidelijk meer bewust van
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hun (impliciete) aannames, hoe die aannames hun rolopvatting sturen én van de verschillende
rollen die zij kunnen innemen in relatie tot de Veiligheidsregio.
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Op basis van onze bevindingen hebben we een inspiratiedocument geschreven voor raadsleden.
Dat kan een nieuwe impuls geven aan de discussie over de rol van de gemeenteraad van
Haarlemmermeer bij de VRK. Daarnaast hebben we oefenmateriaal ontwikkeld voor raadsleden
om te experimenteren met verschillende rollen t.a.v. besluitvorming van de VRK. Dit materiaal
kan een gespreksbegeleider helpen om met raadsleden te praten over de rollen die zij kunnen
innemen richting de VRK en de keuzes die ze hierbij kunnen maken. Tot slot kan het ontwikkelde
oefenmateriaal ook nieuwe raadsleden helpen om zich voor te bereiden op hun taak en inzicht
te krijgen in de mogelijkheden om zich te informeren en betrokken te zijn bij besluiten en vragen
over prioriteiten op regionaal niveau, in gezamenlijkheid met de andere gemeenteraden binnen
de VRK.
Wettelijke rollen van een raadslid
Boogers beschrijft in zijn notitie de volgende rollen van de gemeenteraad in de
gemeentelijke besluitvorming:
1.

2.
3.

Opdrachtgevend (of kaderstellend): de gemeenteraad agendeert problemen die in
raadsvoorstellen worden uitgewerkt, hij initieert raadsvoorstellen of neemt
besluiten over de voorstellen van het college.
Controlerend: de gemeenteraad gaat na of het college de opdracht van de
gemeenteraad binnen de gestelde randvoorwaarden heeft uitgevoerd.
Vertegenwoordigend: gemeenteraadsleden informeren zich over de wensen,
opvattingen en belangen van inwoners en brengen deze in de gemeenteraad naar
voren.

Onze bevindingen
Raadsleden bevestigen het beeld zoals geschetst door Boogers; zij zijn terughoudend bij VRKgerelateerde onderwerpen en beperken zich tot een reactieve rol bij het stellen van kaders en
het controleren van het bestuur van de VRK. Deze rollen zijn de raadsleden gewend en zijn
wettelijk voorgeschreven. De VRK legt geen beleidskeuzes voor aan de raad, maar vooral
uitgewerkt beleid en feitelijke informatie waarop de raad een zienswijze kan indienen. Hierdoor
is er weinig ruimte voor inbreng vanuit gemeenteraden. De raad zou graag actiever betrokken
zijn bij het maken van keuzes en prioritering door de VRK.
Bij het experimenteren met verschillende rollen voor raadsleden viel op dat het afhankelijk is van
onderwerp en context welke rol passend is voor raadsleden. Doordat de raadsleden verschillende
opties hebben ervaren, kunnen zij hierin nu een meer bewuste keuze maken.
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Perspectieven op de VRK
De raadsleden willen graag actiever betrokken zijn bij beleidskeuzes en prioritering door de
VRK, maar zij vinden het lastig om dit in de praktijk te brengen. Ze missen een
handelingsperspectief. Ook hebben de raadsleden (impliciete) aannames over de VRK en de
rol die de raad bij de VRK zou mogen en kunnen innemen. Tijdens de bijeenkomsten
herkenden wij de volgende aannames:
Aanname
De VRK/GGD heeft het te druk om onze vragen te
beantwoorden/onze input te behandelen

Quotes
•
•

‘Ik ben terughoudend want de GGD is al zo
overbelast’
’Terughoudendheid i.v.m. Corona’

•

‘Kunnen we de VRK wel overtuigen?’
‘Staan hun oren er wel naar?’
‘Hebben wij wel de expertise om te sturen?’ ‘We
komen basiskennis tekort’

•

‘We hebben ons er niet zo druk over gemaakt’ ‘Het
is op afstand en het voelt op afstand’
’De VRK is geen bron van interventies en debatten’

Onze inbreng voegt niet zoveel toe

We staan er als raad te ver vanaf

•
•
•
•
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We hebben er niets over te zeggen

Onze bemoeienis is alleen nodig als er iets niet goed
gaat

•

‘Nee zeggen is vaak geen optie’
‘We worden niet betrokken bij keuzes’
’We hebben het idee dat de VRK onaantastbaar is’
‘De brandweer is niet politiek te maken’
‘Het gaat best goed, dus waarom ermee
bemoeien?’

Deze aannames beïnvloeden met welke bril raadsleden naar de werkelijkheid kijken en hoe ze
handelen. Aannames over de VRK (en de rol van de raad hierbij) bepalen dus hoe je de VRK ziet,
met welke bril(len) je naar de VRK kijkt, en welke mogelijke rol je voor jezelf ziet. Deze
verschillende brillen noemen we verschillende perspectieven op de VRK. We hebben de volgende
perspectieven onderscheiden:
Perspectief: ‘je ziet de VRK als een …….’

Acties die bij dit perspectief passen
•
•

Uitvoerende organisatie
•

•
•
•
Bestuursorgaan dat (lokaal) politiek
relevant is

•
•
•
•
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•
•
Regionaal samenwerkingsorgaan

•
•

Een raadslid stelt vragen aan het college over een
uitvoeringskwestie.
De VRK organiseert in samenwerking met de griffie jaarlijks
een werkbezoek voor de leden van de negen
gemeenteraden.
De raad besluit over de begroting van de VRK zonder
discussie (hamerstuk).
De raad wijst uit zijn midden een waarnemer aan bij VRKvergaderingen.
De raad neemt een motie aan met een aanwijzing voor de
gemeentelijke vertegenwoordiging in het Algemeen
Bestuur.
De raad wijst uit zijn midden twee raadsrapporteurs
(coalitie en oppositie) aan die kennis ophalen bij de VRK en
adviseren over de begroting (Duisenberg-methode)
De VRK betrekt de raad bij plan- en besluitvorming.
De VRK heeft periodiek contact met de griffie om elkaar te
informeren over ontwikkelingen en planningen op elkaar af
te stemmen.
De raad vraagt de VRK om hem vroegtijdig te betrekken bij
het opstellen van een regionaal risicoprofiel.
De raad dient unaniem een zienswijze in bij de
programmabegroting.
De VRK en de griffies van de negen gemeenten zetten een
raadsoverleg op.
De VRK organiseert een webinar of informatiesessie voor
de gezamenlijke raden.
De raden van de negen gemeenten besluiten tot het
instellen van een regiocommissie of regioraad.
De burgemeester of griffier initieert een onderzoek naar
het verbeteren van regionale samenwerking in
gemeenschappelijke regelingen.

•
•
Bron van informatie en expertise

•
•

De VRK geeft toelichtingen en beantwoordt vragen bij
raadsvergaderingen.
De VRK maakt animaties en visualisaties van complexe
informatie voor de raad.
De VRK organiseert introductie- en
informatiebijeenkomsten, meeloopdagen en
werkbezoeken voor de raad.
Raadsleden vragen een werkbezoek bij VRK aan.

De rol van de gemeenteraad bij het bestuur van de Veiligheidsregio

Zoals raadsleden perspectieven op de VRK hebben, hebben zij die ook op hun eigen rol als
raadslid. Ook deze perspectieven bepalen in belangrijke mate wat je geschikt (of acceptabel) vindt
in je raadswerk en welke acties of opstelling je gepast vindt. Raadsleden kunnen in relatie tot hun
rollen bij de VRK diverse (strategische) keuzes maken.
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Reflectieve vragen
Samen met de RKC hebben we een lijst reflectieve vragen opgesteld die raadsleden zich kunnen
stellen als zij nadenken over hun rol bij het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland en hoe
zij deze invullen:
Reflectieve vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat is het geografische niveau waarvoor ik mij verantwoordelijk voel als raadslid?
Op hoeveel en welke beleidstaken van de VRK heb ik/heeft mijn fractie politieke of bestuurlijke
ambities en wil ik me als raadslid vooral richten?
Wanneer en hoe kom ik in actie als raadslid bij de VRK?
Met welke groepen wil ik samenwerken bij het realiseren van mijn doelen voor de VRK?
Aan welke van mijn (kern)rollen als raadslid geef ik prioriteit bij de VRK?
Hoe politiek of bestuurlijk stel ik mij op als raadslid bij de VRK?

In aanvulling op deze eerste lijst vragen, kunnen raadsleden zich nog meer reflectieve vragen
stellen, over prioriteiten, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, het proces, de eigen
rol en die van de VRK. Ook daarvoor is een lijst vragen opgesteld.
Simulaties als oefenmateriaal
Daarnaast hebben we oefenmateriaal ontwikkeld voor raadsleden om met deze vragen te
experimenteren. Aan de hand van fictieve situaties kunnen raadsleden verkennen welke rol ze
nog meer zou kunnen innemen en kunnen ze experimenteren met verschillende perspectieven,
rollen en vragen. Daartoe hebben we drie situatieschetsen gemaakt over VRK-gerelateerde
onderwerpen: publieke gezondheid, Veilig Thuis, en milieu. Een gespreksbegeleider leidt het
gesprek. Hij of zij vraagt de raadsleden om zich in te leven in de situatie in hun rol van raadslid en
voorziet de raadsleden gefaseerd van informatie. Tussendoor stelt hij vragen aan de raadsleden;
de gespreksbegeleider probeert door middel van het stellen van vragen om raadsleden te laten
nadenken over de beweegredenen achter hun opstelling, zoals: waarom doe je dat? Waarom is
dat belangrijk? Waarom denk je dat dat zo is? Wat gebeurt er als je dat niet zou doen?

Het vervolg
De RKC heeft een workshop georganiseerd over dit onderwerp voor alle betrokkenen, met als
doel concrete werkafspraken te maken die helpen om de (huidige en/of nieuwe) raad van
Haarlemmermeer beter in positie brengen voor het uitoefenen van zijn kaderstellende,
controlerende en/of volksvertegenwoordigende rol. Daarbij zijn ook de VRK, de ambtelijke
organisatie en de griffie betrokken.
(zie ook: www.haarlemmermeer.nl/rekenkamer)

