Concept-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Artikel I
De eerste alinea van de aanhef wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen,
Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe,
West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Artikel II
De overwegingen worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:
-

-

Het algemeen bestuur op 28 juni 2018 besloten heeft om de directiestructuur te wijzigen
en vanaf 1 januari 2019 een nieuwe tweehoofdige directie is aangetreden;
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal per 1 januari 2019 zijn
heringedeeld tot een nieuwe gemeente, met de naam West Betuwe;
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 in werking is getreden
voor werknemers van de sector Ambulancezorg en mogelijk voor de overige medewerkers
van de veiligheidsregio’s in werking treedt per 1 januari 2021;
Dit aanleiding geeft om de vigerende gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te
passen en te actualiseren.

Artikel III
Aan de opsomming van wetgeving wordt na «Wet publieke gezondheid» toegevoegd «Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra, voor zover van toepassing)».

Artikel IV
In artikel 1 lid 2 wordt «algemeen directeur» vervangen door «directeur crisisbeheersing».

Artikel V
Artikel 2 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband van de
gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, NederBetuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Artikel VI
In artikel 5 sub a komt «(regionale)» te vervallen;
In artikel 5 sub o wordt «regiopolitie» vervangen door «politie».

Artikel VII
Artikel 8 komt geheel te vervallen.
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Artikel VIII
In artikel 9 lid 2 sub c wordt na «veiligheidsregio» toegevoegd «met een publiekrechtelijke
aanstelling».

Artikel IX
-

Artikel 12 sub e wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
e. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, totdat de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt voor ambtenaren in dienst van de
veiligheidsregio op grond van een publiekrechtelijke aanstelling;

-

Artikel 12 sub f wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
f. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio te besluiten, waaronder
alle beslissingen met betrekking tot (arbeids-)overeenkomsten met medewerkers die
vallen onder de Wnra, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als
bedoeld in artikel 31A van de wet;

Artikel X
-

Aan artikel 15 lid 4 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:
« Deze stukken worden door de secretaris medeondertekend».

-

In artikel 15 lid 5 wordt «algemeen directeur» vervangen door «directeur
crisisbeheersing».

Artikel XI
In artikel 17a lid 1 wordt «algemeen directeur» vervangen door «directeur
crisisbeheersing».
In artikel 17a lid 3 wordt «algemeen directeur» vervangen door «directeur
crisisbeheersing».

Artikel XII
Artikel 23 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 23
Personeel
1.
Ten behoeve van de veiligheidsregio kan personeel in dienst worden genomen. Voor
personeel dat niet valt onder de werking van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) gebeurt dat op basis van een ambtelijke aanstelling en voor personeel dat valt onder
de werking van de Wnra gebeurt dat op basis van een privaatrechtelijke (arbeids-)
overeenkomst.
2.
Op het personeel van de veiligheidsregio dat werkzaam is op grond van een
publiekrechtelijke aanstelling is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling van toepassing
tot inwerkingtreding van de Wnra. Voor personeel dat werkzaam is op grond van een
privaatrechtelijke (arbeids-) overeenkomst geldt het private arbeidsrecht, met inachtneming
van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Wnra.
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Artikel XIII
Artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 24
Samenstelling directie
1.
De directie van de VRGZ bestaat uit de directeur Crisisbeheersing en de directeur
Brandweer- en ambulancezorg. De directie is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de
voorbereiding, organisatie en uitvoering van de taken van de veiligheidsregio.
2.
De directie is belast met de integrale dagelijkse leiding over de organisatie en de
procesvoering ten aanzien van de geïntegreerde voorbereiding en uitvoering van de taken
zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel XIV
Artikel 25 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 25
Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke
gezondheid
1.
Het dagelijks bestuur beslist over alle rechtspositionele aspecten met betrekking tot
het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de VRGZ.
2.
Het dagelijks bestuur besluit omtrent het in dienst nemen, benoemen, schorsen en
ontslaan van de directiefunctionarissen zoals aangeduid in artikel 24 met inachtneming van de
opvatting van het algemeen bestuur.
3.
Over het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur publieke
gezondheid - voor zover deze functionaris is belast met de operationele leiding van de GHOR
als bedoeld in artikel 32 van de Wet veiligheidsregio’s - beslist het algemeen bestuur in
overeenstemming met het bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.
Artikel XV
In artikel 26 lid 1 wordt «Wet klachtrecht cliënten zorgsector» vervangen door
«Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)».
Artikel XVI
Artikel 35 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 35
Zorgplicht archiefbescheiden
1.
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio,
overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening, die aan
gedeputeerde staten wordt medegedeeld.
2.
Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die
worden gevormd krachtens de gedelegeerde taken. Het dagelijks bestuur stelt voor het
beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio nadere regels vast, met
inachtneming van het bepaalde in de archiefverordening zoals genoemd in lid 1.
3.
De archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die
niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede het beheer van de naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.
4.
De archivaris doet jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag inzake de in lid 3 hiervoor
vermelde uitoefening van het toezicht en het gevoerde beheer.
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5.
Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de
archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

Artikel XVII
Artikel 41 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 41
Inwerkingtreding
Deze gewijzigde regeling treedt, na een daartoe strekkend besluit van de besturen van twee
derden van het aantal deelnemende gemeenten, in werking na bekendmaking van het besluit,
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Artikel XVIII
Aan «ALGEMENE BEPALINGEN» wordt een voetnoot toegevoegd luidende:
Een aantal wetsvoorstellen die thans (maart 2020) in omloop zijn kunnen gevolgen hebben voor de
gemeenschappelijke regeling, zoals het wetsvoorstel Archiefwet 2021, wetsvoorstel Wijzigingen Wet
gemeenschappelijke regelingen inzake versterken democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen,
wetsvoorstel Wet ambulancezorgvoorzieningen (als opvolger van de Tijdelijke wet ambulancezorg) en het
wetsvoorstel Wijzigingen Wet, Besluit en Regeling elektronische publicaties.

Artikel XIX
De toelichting op artikel 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In dit artikel zijn enkele termen die in de gemeenschappelijke regeling regelmatig terugkomen,
uiteen gezet. De begripsomschrijvingen a t/m e spreken voor zich.
De verwijzing in artikel 1, lid 2 naar de algemeen directeur vervalt, omdat nu sprake is van een
tweehoofdige directie, namelijk een directeur Crisisbeheersing en een directeur Brandweeren ambulancezorg Deze tweehoofdige directie is verantwoordelijk voor de ambtelijke
organisatie. De directeur Crisisbeheersing vervult tevens de rol van secretaris van het
algemeen en dagelijks bestuur.

Artikel XX
De toelichting op artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 2
Openbaar lichaam
In dit artikel wordt het openbaar lichaam geïntroduceerd. Ingevolge artikel 8 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (hierna: wet) is het openbaar lichaam rechtspersoon.
In dit artikel komt tot uiting de samenvoeging van de (oude) gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe per 1 januari 2019.
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Artikel XXI
Na de tweede alinea van de toelichting op artikel 9 worden twee alinea’s toegevoegd luidende:
In artikel 9 lid 2 sub c staat de bevoegdheid genoemd van het vaststellen van rechts
positionele regelingen die van toepassing zijn op het personeel van de veiligheidsregio. Na
inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bestaan er geen
verordeningen over rechtspositionele aangelegenheden meer. De huidige verordeningen
worden dan naar verwachting vervangen door de Cao-gemeenten en een personeelshandboek waarvan de inhoud wordt geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst.
De Wnra is thans (peildatum januari 2020) reeds van toepassing op personeel dat werkzaam
is binnen de sector Ambulancezorg van de VRGZ. Op hen is het private arbeidsrecht van
toepassing waaronder de sector cao Ambulancezorg. Voor het overige personeel van de
VRZG is de Wnra nog niet in werking getreden.

Artikel XXII
De toelichting op artikel 12 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 12
Taken en bevoegdheden
De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. De inhoud van dit artikel is redactioneel aangepast
conform het huidige artikel 33b van de wet. Daarnaast zijn in de onderdelen i, j, k en l
aanvullende bevoegdheden beschreven die al in de huidige regeling zijn genoemd.
In het kader van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) vindt op grond van de
Aanpassingswet Wnra een wijziging plaats van onder meer artikel 33b van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Kamerstukken EK, nr. 35.073; artikel 2.13; zie ook de
toelichting in paragraaf 4.2 van de bijbehorende Memorie van toelichting nr. 35.073-3). De
bevoegdheid van het dagelijks bestuur tot het (éénzijdig) benoemen, schorsen en ontslaan
van ambtenaren die onder de Wnra vallen wordt geschrapt. Daarmee komt te zijner tijd ook de
bevoegdheid zoals opgenomen in artikel 12 onder e te vervallen, omdat artikel 33b van de
Wet gemeenschappelijke regelingen de grondslag daarvoor vormt.
Met de inwerkingtreding van de Wnra voor de veiligheidsregio’s (naar verwachting op 1 januari
2021) worden ambtenaren in dienst genomen door de veiligheidsregio als rechtspersoon op
grond van privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten. De bevoegdheid om privaatrechtelijke
rechtshandelingen te verrichten is thans reeds geduid in artikel 33b lid 1 sub e van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en artikel 12 onderdeel f van deze regeling.
Voor de sector Ambulancezorg is de Wnra reeds van kracht geworden per 1 januari 2020.
Medewerkers van de sector Ambulancezorg vallen derhalve onder het private arbeidsrecht en
worden in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst tussen medewerker en de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel XXIII
De toelichting op artikel 17a wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 17a
De secretaris
De directeur Crisisbeheersing staat als secretaris het algemeen en dagelijks bestuur en de
voorzitter terzijde in de uitoefening van hun taak. Stukken die van het bestuur uitgaan worden
door de secretaris medeondertekend.
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Artikel XXIV
De toelichting op artikel 23 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 23

Personeel

Dit artikel biedt de veiligheidsregio de mogelijkheid om personeel in dienst te nemen. In het
kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het van belang daarop te
anticiperen in dit artikel. Tot inwerkingtreding van de Wnra gebeurt het in dienst nemen van
personeel op basis van een ambtelijke aanstelling en na inwerkingtreding van de Wnra
gebeurt dat op basis van het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers. Naar
verwachting treedt de Wnra voor de veiligheidsregio’s in werking op 1 januari 2021.
Op het personeel van de veiligheidsregio is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling
van toepassing tot inwerkingtreding van de Wnra. Na inwerkingtreding van de Wnra geldt het
private arbeidsrecht, met inachtneming van het overgangsrecht zoals opgenomen in de Wnra.
Zie ook de toelichting op artikel 9 en artikel 12 van deze regeling.
Voor (werknemers binnen) de sector Ambulancezorg is de Wnra reeds van kracht geworden
per 1 januari 2020. Werknemers binnen de sector Ambulancezorg vallen derhalve per 1
januari 2020 onder het private arbeidsrecht en worden in dienst genomen op grond van een
arbeidsovereenkomst tussen medewerker en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel XXV
De toelichting op artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 24
Samenstelling directie
In dit artikel wordt de samenstelling van de (tweehoofdige) directie van de VRGZ beschreven.
De directie van de VRGZ bestaat uit de directeur Brandweer- en ambulancezorg, die
verantwoordelijk is voor de sectoren brandweer (incl. Meldkamer brandweer) en
ambulancezorg (incl. Meldkamer ambulancezorg) én de directeur Crisisbeheersing, die
verantwoordelijk is voor de sectoren Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing, met uitzondering van
de GHOR en tevens fungeert als secretaris en eerste aanspreekpunt van het bestuur.

Artikel XXVI
De toelichting op artikel 25 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 25
Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke
gezondheid
Conform het huidige artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het dagelijks
bestuur bevoegd om alle rechtspositionele beslissingen te nemen met betrekking tot het in
dienst nemen, het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel.
In het algemeen bestuur is eerder uitgesproken dat ten aanzien van de belangrijkste
rechtspositionele maatregelen met betrekking tot de directeur Crisisbeheersing en de directeur
Brandweer- en ambulancezorg zij hierover een besluit wil nemen. Om aan deze wens
tegemoet te komen zal het dagelijks bestuur haar voornemen met betrekking tot benoeming,
ontslag en schorsing van de voornoemde twee directiefunctionarissen aan het algemeen
bestuur kenbaar maken. Met inachtneming van de opvatting van het algemeen bestuur neemt
het dagelijks bestuur vervolgens een besluit.
De gemeentelijke gezondheidsdienst staat onder leiding van een directeur publieke
gezondheid, die wordt benoemd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke
gezondheidsdienst in overeenstemming met het bestuur van de veiligheidsregio.
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Artikel XXVII
De toelichting op artikel 26 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 26
Klachtenregeling
Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling) is ook van toepassing
op gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat in een klachtenregeling moet worden
geregeld hoe omgegaan wordt met klachten over de veiligheidsregio en haar personeel.
Op grond van Stb. 1999, 241 zijn de Awb-bepalingen over het intern klachtrecht (titel 1 van
hoofdstuk 9) niet in werking getreden, ten aanzien van klachten die zien op een beleidsterrein
dat wordt bestreken door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit zal met
name het geval zijn als wordt geklaagd over (de medische hulpverlening van)
ambulancemedewerkers. De afhandeling van dit soort klachten moet plaatsvinden met
inachtneming van de bepalingen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Titel 9.2 van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht gaat over klachtbehandeling
door een ombudsman (extern klachtrecht). Deze titel is van toepassing op alle ingediende
klachten, dus ook op klachten die zijn afgehandeld met toepassing van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Er bestaan derhalve twee categorieën van klachten: klachten in het kader van het aanbieden
van zorg (de RAV als zorgaanbieder en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die
daarop van toepassing is; verplicht een schriftelijke regeling te treffen) én klachten regulier
(VRGZ minus RAV waarop de voornoemde wet niet van toepassing is omdat de VRGZ minus
de RAV geen zorgaanbieder is). Voor de eerste categorie moet een klachtenregeling worden
opgesteld die voldoet aan het gestelde in paragraaf 1 hoofdstuk 3 Wkkgz. Voor de tweede
categorie is de klachtafhandeling conform de Awb voldoende, maar aan deze categorie is wel
een registratieplicht verbonden (artikel 9:12a Awb).
Voor de eerste categorie (RAV als zorgaanbieder) vervolgt het proces zich bij de
Geschillencommissie Ambulancezorg. Voor de tweede categorie (VRGZ minus RAV) vervolgt
het proces zich bij de Nationale Ombudsman.
Het vaststellen van een klachtenregeling voor de RAV is op dit moment (maart 2020)
verbonden aan een advies van de cliëntenraad op grond van artikel 3 lid 1 sub k Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Deze wet komt per 1 juli 2020 te
vervallen en wordt dan opgevolgd door de WMCZ 2018. In deze laatste wet is een
klachtenregeling verbonden met instemming van de cliëntenraad op grond van artikel 8 lid 1
sub a WMCZ 2018. Er is dus in beide gevallen een vorm van overleg met de
medezeggenschap noodzakelijk.
In artikel 26 wordt ervoor gekozen dat de Nationale ombudsman bevoegd is om klachten als
bedoeld in hoofdstuk 9, titel 2, af te handelen. De veiligheidsregio kiest er niet voor om aan te
sluiten bij een ombudsman- of commissie van één van de deelnemende gemeenten, omdat
die niet over expertise beschikken inzake alle beleidsterreinen waarin de veiligheidsregio
opereert. Van de Nationale ombudsman mag deze expertise wel verwacht worden.

Artikel XXVIII
De toelichting op artikel 35 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 35
Zorgplicht archiefbescheiden
In verband met de inwerkingtreding van de Wnra wordt de archivaris niet meer benoemd maar
aangewezen.
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Lid 1
De tekst van dit lid is gebaseerd op het bepaalde in artikel 40 van de Archiefwet 1995. Een
door het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening vormt de basis waarop de aan het
dagelijks bestuur toebedeelde zorg zoals aangegeven in artikel 41 lid 1 onder a van de
Archiefwet 1995 nader wordt vormgegeven.
Lid 2
De bedoelde regels zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer VRGZ.
Lid 3
De aanwijzing van de archiefbewaarplaats is opgenomen in het Besluit Informatiebeheer
VRGZ evenals de aanwijzing van de beheerder.
Lid 4
De verslaglegging door de archivaris aan het dagelijks bestuur is de basis voor de
verantwoording van het dagelijks bestuur jegens het algemeen bestuur.

Artikel XXIX
De wijzigingen treden in werking na bekendmaking in de Staatscourant en werken terug tot 1 januari
2020.
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