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Samenvatting
Door nieuwe wetgeving en genomen besluiten van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio GelderlandZuid zijn enkele bepalingen van de huidige Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid niet
meer in overeenstemming en dienen te worden veranderd.

Besluit om
Het bijgevoegde concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d.
7 oktober 2015, conform vast te stellen waardoor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid wordt gewijzigd.

Inleiding
Als gevolg van nieuwe wetgeving zijn enkele bepalingen van de huidige Gemeenschappelijke regelingen
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid niet meer hiermee in overeenstemming en moeten worden veranderd.
Voorts zijn door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid besluiten genomen die er
toe leiden dat enkele artikelen moeten worden gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen moeten door de drie
bestuursorganen van de deelnemende gemeenten worden vastgesteld.

Beoogd effect
Een gemeenschappelijke regeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving en is aangepast aan de genomen
besluiten van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Argumenten
1. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
Per 1-1-2015 is de WGR op een aantal punten veranderd met het doel om de gemeenteraden meer te
betrekken bij de gemeenschappelijke regelingen. Door de komst van de nieuwe wetgeving is het niet meer
toegestaan dat het Algemeen Bestuur zelfstandig besluit met gekwalificeerde meerderheid om een
verandering aan te brengen in bevoegdheden. Tot wijziging mag het Algemeen Bestuur alleen besluiten als
de voorgestelde wijziging van ondergeschikt belang is, geen uitbreiding betreft van de overgedragen
bevoegdheden en wordt besloten met twee derde van het aantal stemmen.
De nieuwe WGR beschrijft veranderingen met betrekking tot de begroting- en rekeningprocedure. De
gemeenten krijgen acht weken (was voorheen zes weken) de tijd om hun zienswijze te geven op de
ontwerp-rekening en begroting. De daarna door het Algemeen Bestuur vastgestelde rekening en begroting
dienen vóór 15 juli respectievelijk vóór 1 augustus naar Gedeputeerde Staten te worden gestuurd. Voor de
VRGZ geldt dat de verzending van de begroting in plaats van vóór 15 juli nu pas hoeft te worden verstuurd
vóór 1 augustus. Aan de overige nieuwe financiële bepalingen voldeed VRGZ al in haar
gemeenschappelijke regeling. Concreet komt de veiligheidsregio al in maart met een ontwerpbegroting en
jaarrekening en worden deze aan de gemeenteraden voor een zienswijze voorgelegd.

In de huidige gemeenschappelijke regeling is alleen het Algemeen Bestuur bevoegd om rechtspositionele
besluiten te nemen met betrekking tot de algemeen directeur, de directeur RAV en de regionaal
commandant brandweer. In de nieuwe WGR is uitdrukkelijk de bepaling opgenomen dat het Dagelijks
Bestuur bevoegd is om alle ambtenaren te benoemen te schorsen of te ontslaan. Dit leidt er toe dat de
relevante artikelen moeten worden gewijzigd.

2. Organisatie Veiligheidsregio
Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni 2012 ingestemd met de nieuwe topstructuur van de
veiligheidsregio. In deze structuur is de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de gehele ambtelijke
organisatie van de veiligheidsregio. Overeenkomstig deze structuur functioneert de bestuurssecretaris
rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Deze structuurwijziging en
eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur leidt er toe dat de artikelen met betrekking tot de
secretarisfunctie van het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden gewijzigd.

3. Wet veiligheidsregio's
Conform artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's treffen de colleges van burgemeester en wethouders de
gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. De bestaande regeling is in het verleden
goedgekeurd door raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. Gezien deze besluitvorming wordt aan de drie genoemde bestuursorganen gevraagd in te
stemmen met voorliggende wijziging. Door in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen, wordt ook
ingestemd met het alsnog in overeenstemming brengen van de gemeenschappelijke regeling met artikel 9
van de Wet Veiligheidsregio's. De raden zijn daardoor vanaf 1-1-2016 geen deelnemer meer in de
gemeenschappelijke regeling. Bij eventuele nieuwe wijzigingen in de toekomst zijn de colleges bevoegd om
wijzigingen aan te brengen. De raden dienen op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr overigens wel
goedkeuring te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, alvorens het college
daartoe kan overgaan. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het
algemeen belang.

4. Nationale politie
Door de invoering van de nationale politie op grond van de Politiewet 2012 zijn enkele bepalingen van de
gemeenschappelijke regeling gedateerd. In de huidige regeling komen nog de (oude) termen voor van een
regionaal college, korpschef en korpsbeheerder van politie. Deze termen moeten worden geschrapt.

5. Benoeming voorzitter
Het voorstel is artikel 15 van de huidige gemeenschappelijke regeling te wijzigen waardoor de voorzitter
conform artikel 11 van de Wet veiligheidsregio's bij Koninklijk Besluit wordt benoemd, geschorst en
ontslagen.
6. Regionalisering gemeentelijke brandweren
Alle deelnemende gemeenten hebben in het verleden besloten om de gemeentelijke brandweer te
regionaliseren en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en advisering over de brandweerzorgtaak bij
de veiligheidsregio neer te leggen. De voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling zijn
conform deze besluitvorming.

Tijdspad
Na besluitvorming zal de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hierover worden geïnformeerd. Als twee derde
van het aantal deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het conceptwijzigingsbesluit vaststelt, is de gewijzigde regeling vastgesteld. De inwerkingtreding van de regeling volgt na

bekendmaking. Nieuwe gemeentelijke bevoegdheden worden met de voorliggende wijziging niet
overgedragen.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 15 december 2015.

