Aan:
de colleges van burgemeester en wethouders
en raden van de gemeenten die participeren
in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(verzonden per mail)

Datum:
Betreft:

Bijlagen:

Dagelijks Bestuur
Prof. Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

2 september 2020
Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio GelderlandZuid
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Contactpersoon
E.J.M. Berkhout LLM I
06 - 83 22 01 72
eric.berkhout@vrgz.nl

Geacht College, geachte Raad,
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Aanleiding

In navolging van besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 juni 2020 doen
wij u hierbij een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid (hierna: GR VRGZ) toekomen. De GR VRGZ is toe aan wijziging gelet op
veranderde wet- en regelgeving, gemeentelijke veranderingen en interne organisatiewijzigingen.
Met deze wijzigingen is beoogd een actuele gemeenschappelijke regeling te realiseren. Voor de
wijziging is besluitvorming nodig van het college en een besluit van de gemeenteraad dat zij geen
bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijziging.
Bijgevoegd treft u een aantal documenten aan. Allereerst is dat een overzicht van de wijzigingen
inclusief een korte toelichting daarbij (bijlage 1). Tevens treft u aan een gewijzigde versie van de GR
VRGZ waarin de voornoemde wijzigingen geel zijn gearceerd (bijlage 2). Om te komen tot
eensluidende besluitvorming door gemeenten vindt u tevens tot slot het voorstel voor het formeeljuridische wijzigingsbesluit aan (bijlage 3).
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Argumenten

De gemeenschappelijke regeling moet in het kader van de rechtszekerheid worden aangepast naar
aanleiding van de laatste relevante ontwikkelingen zoals de wijziging van de directiestructuur, de
herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en de inwerkingtreding van de
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de veiligheidsregio’s. Daarnaast
is actualiseren van de gemeenschappelijke regeling op onderdelen noodzakelijk bijvoorbeeld in
verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De voorgestelde wijzigingen betreffen wijzigingen die
eigenlijk al eerder geformaliseerd hadden kunnen worden. Om te voorkomen dat de gemeenschap
pelijke regeling nog meer gedateerd raakt, is ervoor gekozen om de veranderingen van de afgelopen
járen te vertalen in wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.
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Deze actualisering van de gemeenschappelijke regeling behelst géén uitbreiding van overgedragen
bevoegdheden. In het kader van de wijziging van de directiestructuur heeft wel een andere verdeling
van bevoegdheden binnen de directie plaatsgevonden. Waar voorheen sprake was van één
algemeen directeur, brengt de gewijzigde directiestructuur met zich dat taken en bevoegdheden over
de tweehoofdige directie worden verdeeld. Op 28 juni 2018 is door het algemeen bestuur de
wijziging van de directiestructuur reeds vastgesteld.
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Toekomstige wet- en regelgeving

Thans zijn er wetsvoorstellen in de maak die (wederom) gevolgen kunnen hebben voor de
gemeenschappelijke regeling. Het betreft het wetsvoorstel Archiefwet 2021, het wetsvoorstel
Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen inzake versterken democratische legitimatie
gemeenschappelijke regelingen en het wetsvoorstel Wijzigingen Wet, Besluit en Regeling
elektronische publicaties. Daarnaast is van belang de Wet ambulancezorgvoorzieningen (inmiddels
aangenomen door de Eerste Kamer) en de Regeling ambulancezorgvoorzieningen (consultatiefase).
Personeel van de sector Ambulancezorg valt al onder het private arbeidsrecht (en de sector cao
Ambulancezorg). Wanneer ook het overige personeel van de veiligheidsregio onder de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt te vallen, zal naast aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling op dat punt ook nadere besluitvorming moeten plaatsvinden omtrent
de mogelijkheid om aan een (nog op te richten) werkgeversvereniging deel te nemen die
arbeidsrechtelijke zaken gaat behartigen en overleg gaat voeren met de vakbonden.
Op dit moment zijn de concrete gevolgen van deze (toekomstige) wet- en regelgeving nog
onduidelijk. Het is daarom niet mogelijk die toekomstige wet- en regelgeving nu al te vertalen in
wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. Als meer duidelijkheid omtrent deze wets
voorstellen ontstaat, zal mogelijk een nieuwe besluitvormingsronde aan de orde zijn waarbij
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling wederom aan de orde is. Deze zou al vrij snel na
definitieve besluitvorming over deze onderhavige wijzigingen kunnen volgen. Het leek ons goed u
daar alvast op te attenderen.
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Verzoek

Namens het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoeken wij u vriendelijk om
het voorstel met betrekking tot de wijzigingen vóór 1 december 2020 vast te laten stellen door het
college van B&W (onder voorbehoud toestemming raad) en vervolgens de raad om toestemming te
vragen, een en ander conform artikel 37 van de GR VRGZ in samenhang met artikel 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
Na vaststelling door de colleges en de verkregen toestemming van de raden, zal de gewijzigde GR
VRGZ met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2020. Toezending van de wijziging aan
gedeputeerde staten geschiedt vervolgens door de zorg van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Nijmegen dat ook het besluit tot wijziging van de regeling bekend zal
maken in alle deelnemende gemeenten door kennisgeving van de ínhoud daarvan in de
Staatscourant.
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Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een afschrift van de genomen besluiten door het college én
raad van uw gemeente.
U kunt de afschriften van het college- én raadsbesluit per reguliere post of per mail toesturen aan de
heer Berkhout van Juridische Zaken (eric.berkhout@vrqz.nl).
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u met de heer Berkhout of de heer Rinie Verhoeven contact
opnemen, telefonisch bereikbaar via nummer 06 - 83 22 01 72 respectievelijk 06-13 59 19 19 of per
mail eric.berkhout@vrqz.nl respectievelijk rinie.verhoeven@vrqz.nl.

Hoogachtend,

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID,

Drs. H.M.F. Bruis
Voorzitter

Drs. J.A.P. van Kastel
Secretaris
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Bijlage 1: Overzicht meest relevante aanpassingen;
Bijlage 2: Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
Bijlage 3: Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
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