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1. Samenvatting voorstel
Ontwikkelingen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn op het domein van de veranderopgave
VTH (vergunning, toezicht, handhaving) waarbij ook de WKB (Wet kwaliteitsborging Bouwen) en
aanstaande Omgevingswet worden meegenomen, hebben er toe geleid dat vanuit de gemeente aan
de afdeling brandveiligheid van de sector Risico- en crisisbeheersing van de VRHM verzocht is de
taken op het gebied van toezicht over te nemen. Hierover zijn de afgelopen maanden gesprekken
gevoerd. In een overeenkomst tussen de gemeente en de VRHM is vastgelegd dat de VRHM de
toezichtstaken per 1 maart 2022 overneemt. Vanaf 1 maart 2022 verzorgt de VRHM nu voor alle
gemeenten binnen de regio de toezichtstaken.
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3. Toelichting
In 2010 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn, met de komst van de Wabo en de start van het
integraal werken binnen het VTH-domein, ervoor gekozen om de verlening van gebruiksvergunningen
en gebruiksmeldingen en het toezicht daarop, vanuit de brandweerorganisatie, over te hevelen naar
de gemeentelijke organisatie.
De inzichten en werkwijzen op het gebied van brandveiligheidstoezicht zijn sinds 2010 sterk
veranderd. Op dit moment wordt er door de VRHM veel meer risicogericht gecontroleerd dan aan de
hand van een vaste cyclus, zoals gebruikelijk was. De VRHM gaat deze risicogerichte werkwijze
binnen de hele regio eenduidig implementeren.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de VRHM gevraagd gezamenlijk een businesscase op te
stellen voor de overdracht van de toezichttaken.
In deze businesscase is uiteengezet hoe de brandveiligheidstaken uitgevoerd gaan worden (controles
op brandveilig gebruik, zowel in gebouwen als bij risicovolle evenementen, voorlichting geven en
klachten en meldingen afhandelen). De juridische opvolging van deze taken, in het geval handhaving
noodzakelijk is, blijft een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is in lijn met de wijze
waarop de VRHM voor de overige gemeenten binnen de veiligheidsregio deze taken nu al uitvoert.
Er is bij deze overdracht van werkzaamheden naar de VRHM geen sprake van overgang van
personeel. Een bevroren formatieplaats binnen de afdeling brandveiligheid is ontdooid en zal per 1
april 2022 worden ingevuld. Hiermee kan de toegenomen werklast binnen het domein toezicht
worden opgevangen. Binnen de bestaande financiële bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn

aan de veiligheidsregio is deze taakuitvoering altijd al opgenomen geweest (Cebeon-norm). Er hoeft
dus geen herberekening plaats te vinden.
Er wordt eenmalig een bedrag van € 45.000 aan incidentele kosten verrekend met de VRHM in
verband met een inhaalslag van controles.

4. Implementatie en communicatie
De betreffende afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn en de ontvangende afdelingen bij de
VRHM (team toezicht en team administratie) zijn meegenomen in de overdracht van de
werkzaamheden. Overdracht van bestaande dossiers zal plaatsvinden tussen 1 en 31 maart 2022.

5. Bijlagen
Geen
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