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Geadviseerd besluit 

Het college toestemming verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 

‘Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden’. 

 

Toelichting op beslispunten 

 

De GR van de Veiligheidsregio (VGGM) is een regeling die door de colleges is aangegaan.  

Voor het aangaan of wijzigen van een GR op collegeniveau schrijft de wet voor dat het college de 

gemeenteraad bij haar besluitvorming betrekt.  

Artikel 1 lid 2 Wet GR zegt dat “de colleges van burgemeester en wethouders niet overgaan tot het 

treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming 

kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.”  

Lid 3 zegt vervolgens: “Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het 

wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.” 

 

Beoogd effect 

 

De GR wordt in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Kader 

 

Op 1 januari 2015 is er een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen in werking 

getreden. Hierdoor is het nodig de gemeenschappelijke regeling (GR) van de Veiligheidsregio aan 

te passen. 

 

Argumenten 

 

De wijzigingen komen voort uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast 

is een actualiseringsslag gemaakt en zijn enkele foutjes hersteld.  

In hoofdlijnen gaat het om het volgende: 

- De verantwoordingsplicht van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van de GR is 

nu expliciet in de wet opgenomen. Hierdoor is artikel 24 van de GR aangepast; 
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- De termijn voor het indienen van een zienswijze door de gemeenteraden op de 

conceptbegroting van een GR is opgerekt van 6 naar 8 weken. Hierdoor is artikel 31 lid 1b 

GR aangepast; 

- De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn expliciet in de nieuwe wet omschreven. 

Deze zijn toegevoegd aan artikel 17 GR; 

- In de nieuwe wet is het niet toegestaan om privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten 

tenzij de regeling er expliciet in voorziet. Daarom is artikel 6a aan de GR toegevoegd; 

- De GR is geactualiseerd naar aanleiding van de regionalisering van de brandweer en de Wet 

publieke gezondheid. 

 

Het zijn geen wijzigingen waarover een inhoudelijk standpunt moet worden ingenomen. 

Evenmin is er strijd met het recht of het algemeen belang. 

 

Kanttekeningen 

 

Draagvlak 

n.v.t. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Zodra uw raad toestemming verleent zal het College het instemmingsbesluit toesturen naar het 

Algemeen Bestuur van de VGGM. 

 

Communicatie 

De bekendmaking van de gewijzigde regeling gebeurt namens alle betrokken gemeenten door de 

gemeente Arnhem. 

 

Financiële consequenties 

De wijziging heeft geen financiële gevolgen. 

 

Juridische consequenties 

Na uw toestemming kan het college zijn instemmingsbesluit kenbaar maken aan het AB (zie bij 

Aanpak / Uitvoering. 

 

WMO-aspecten 

 

Duurzaamheid 

 

Effect op vermindering regeldruk 

 

Alternatieven  

 

n.v.t. 


