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beantwoording vragen over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling

Aan de leden van de gemeenteraad,
In de commissie Algemene Zaken van 4 november 2020 zijn er een aantal vragen gesteld over het
raadsvoorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ (nummer:
BB20.00952). Voor de leesbaarheid hebben wij de vragen herhaald. We sluiten af met een advies.
1. Waarom werkt de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020?
In de afgelopen jaren is veel wet- en regelgeving gewijzigd die nog niet aangepast waren in de
gemeenschappelijke regeling. Om te voorkomen dat de gemeenschappelijke regeling nog meer
gedateerd raakt en omdat 1 januari 2020 de peildatum is waarop de Wet normalisatie rechtspositie
ambtenaren inwerking is getreden voor de veiligheidsregio is deze bepaling opgenomen.
2. Waarom worden niet alle wijzigingen in één keer opgepakt? En waar gaan de wijzigingen
over?
De volgende wetsvoorstellen zijn in de maak:
- Archiefwet 2021 (ligt bij Tweede Kamer)
- Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen inzake versterken democratische legitimatie
gemeenschappelijke regelingen (net advies binnen van Raad van State. Ligt bij Tweede
Kamer)
- Wijzigingen, Wet, Besluit en Regeling elektronische publicaties (ligt bij Eerste Kamer)
- Wet ambulancezorgvoorzieningen en Regeling ambulancezorgvoorzieningen (ligt bij Eerste
Kamer)
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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.
Advies
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling had inderdaad veel eerder moeten gebeuren. Toen
bijv. de directiestructuur veranderde in 2018. Het is blijven liggen.
Om te voorkomen dat de regeling nog meer dateert, heeft het wel de voorkeur om nu dit besluit te
nemen. En bij de VRGZ aan te kaarten dat gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving sneller moet leiden
tot een wijziging van de regeling. Dan wordt deze discussie voorkomen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester
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