Provinciale Staten
Vragen van het statenlid J. Robesin (Partij vooor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 458.

V1.2

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake bemiddeling Veiligheidsregio Zeeland
(ingekomen 17-06-2014)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Onderschrijft uw College de reactie van
burgemeester Lonink als voorzitter van
de Veiligheidsregio, dat de rapporteurs
"broddelwerk" hebben geleverd met hun
conclusie, dat "de discussie rondom de
financiën de aandacht afleidt van taken
waar het werkelijk om gaat"?

1. De bemiddelaars hebben zich geconcentreerd op de financiële problematiek. Wij constateren feitelijk dat de Veiligheidsregio
Zeeland het voorstel van de bemiddelaars
heeft overgenomen en voorgelegd aan de
gemeenten.

2. Deelt uw College onze opvatting, dat in
deze kwestie de veiligheid van Zeeland
in het geding is en het zo niet verder kan
gaan?

2. De Inspectie Veiligheid en Justitie onderwerpt alle veiligheidsregio's in Nederland periodiek aan een zeer uitgebreid onderzoek
naar het functioneren. De Veiligheidsregio
Zeeland heeft bij de laatste doorlichting op
belangrijke onderdelen resultaten bereikt. De
discussie spitst zich nu toe op de financiële
problematiek.

3. Zo ja, welke mogelijkheden heeft uw College om ervoor te zorgen, dat de problemen eens en voorgoed worden opgelost
en volledig kan worden ingezet op de
zorg voor de veiligheid in Zeeland?

3. Het functioneren van veiligheidsregio's valt
rechtstreeks onder de minister van Veiligheid
en Justitie. De coördinerende rol bij crisisbestrijding is vanaf oktober 2010 overgegaan
van de provincies naar de veiligheidsregio's.
De veiligheidsregio kent verlengd lokaal bestuur. De verantwoordelijkheid voor het inhoudelijk functioneren ligt bij de gezamenlijke
gemeenten.
De Provincie heeft op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de mogelijkheid tot het geven van een aanwijzing eventueel gevolgd door oplegging van een regeling.

4. Is uw College bereid om, zoals de PZC
suggereert, te bezien of het wellicht verstandig is om de regie buiten de gemeenten te leggen en het geld direct
naar de Veiligheidsregio over te laten
maken?

4. De Wet Veiligheidsregio's is eind 2013 in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie geëvalueerd. Daarbij is ook de financiering tegen het licht gehouden. De minister
heeft besloten op dit moment geen wijzigingen in de financiering van veiligheidsregio's
te overwegen.

MIDDELBURG, 19 augustus 2014
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