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Onderwerp 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna: GR VRGZ) 

 

Beslispunten 
1. Het college van B&W toestemming te verlenen voor het instemmen met de wijziging van de 

GR VRGZ. 

 

Inleiding 

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 25 juni 2020 is besloten om de 

voorgestelde wijzigingen van de GR VRGZ vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van 

lokale besturen.  

De GR VRGZ is toe aan wijziging, gelet op veranderde wet- en regelgeving, gemeentelijke 

veranderingen en (Veiligheidsregio) 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 hij geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde 

wijzigingen. 

 

Samenvatting 

Niet van toepassing 

 

Besluitgeschiedenis 

 Onbekende datum: eerste GR VRGZ; 

 1 januari 2011: gewijzigde GR VRGZ; 

 1 januari 2016: gewijzigde GR VRGZ. 

 

Beoogd effect 

De GR VRGZ actualiseren in relatie tot organisatorische wijzigingen en conformeren aan actuele wet- 

en regelgeving. 
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Argumenten 

1.1 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester gaan niet over tot het treffen van 

een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. 

Conform artikel 1 lid 2 van Wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenteraad 

toestemming geven om een gemeenschappelijke regeling te kunnen treffen. Zoals beschreven in 

artikel 1 lid 3 van voornoemde wet, wordt onder het treffen van een regeling mede verstaan het 

wijzigen van een regeling. 

1.2 De GR VRGZ moet in het kader van de rechtszekerheid worden aangepast. 

Dit naar aanleiding van de laatste relevante ontwikkelingen, zoals de wijziging van de 

directiestructuur, de vorming van de gemeente West Betuwe en de inwerkingtreding van de Wet 

normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de veiligheidsregio’s. 

1.3 We moeten voldoen aan wet- en regelgeving. 

Actualiseren van de GR VRGZ op onderdelen is noodzakelijk, bijvoorbeeld in verband met 

gewijzigde wet- en regelgeving. Dit omdat de huidige GR gedateerd is. 

1.4 De actualisering van de GR VRGZ behelst geen 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. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Er zijn wetsvoorstellen in de maak die (wederom) gevolgen kunnen hebben voor de GR.  

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). 

 

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 

wetsvoorstellen 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.  

 

Financiën 

Uit dit voorstel volgen geen directe financiële gevolgen. 

 

Communicatie 

Communicatie volgt via de gebruikelijke kanalen van de Veiligheidsregio, waar de gemeente op 

aanhaakt. Zie tevens ‘Uitvoering/Planning’ punt 2. 
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Uitvoering/Planning 

1. De gewijzigde GR VRGZ zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2020; 

2. Toezending van de wijziging aan Gedeputeerde Staten van Gelderland geschiedt door de zorg van 

het college van B&W van de gemeente Nijmegen. Dit geldt ook voor de bekendmaking van het 

besluit in alle deelnemende gemeenten in de Staatscourant. 

 

 

Evaluatie 

De Veiligheidsregio houdt benodigde wijzigingen voor de toekomst in oogschouw.  

 

Risicoparagraaf 

Niet van toepassing 

 

 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020,   

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit: 

 
het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om in te stemmen met de 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 24 november 2020, nummer 2020/128, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


