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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 25 februari 2021 

Zaaknummer : 184755 

Onderwerp: : Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. Het college toestemming te verlenen om akkoord te gaan met de door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Aanleiding 
In AB-vergadering van 25 juni jl. is de voorkeur uitgesproken voor het oprichten van een eigen landelijke 

werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s in Nederland, de Werkgeversvereniging Samenwerkende 

Veiligheidsregio’s (WVSV),om daarmee invulling te kunnen geven aan de totstandkoming van de toekomstige 

arbeidsvoorwaarden van het personeel van de veiligheidsregio’s. 

De eerste stap voor de vaststelling van de wijzingen is het verkrijgen van toestemming van de gemeenteraad. De 

tweede stap is besluitvorming in het college. Deze stappen gelden voor alle  deelnemende gemeenten. Stap drie is 

besluitvorming door het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling. In die stap bekijkt het AB of 

minimaal 2/3 deel van de deelnemende gemeenten de wijzigingen heeft vastgesteld. Als dat het geval is, stelt het AB 

vast dat een meerderheid de wijzigingen heft vastgesteld. 

Dit voorstel wordt ingediend ten behoeve van de eerste stap in de besluitvorming. 

Met toestemming van de gemeenteraad wordt het mogelijk om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Formaliseren van de deelname van de VNOG aan de werkgeversvereniging door over te gaan tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling en tegelijkertijd enige tekstuele wijzigingen door te voeren 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is toestemming van de gemeenteraad vereist 

           

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (GR) is een regeling die door 

de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten is getroffen. Voor het 

wijziging van de GR is ook een collegebesluit nodig. Het college heeft wel eerst toestemming van de 

gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan worden. De toestemming kan slechts 

worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
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Bijlagen 

1. voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 

2. voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG - toelichting 

3. overzicht GR 2017 versus GR 2021 

4. brief colleges voorstel wijziging GR VNOG 

5. AB-voorstel wijziging GR VNOG 2021 

 

 

1.2 Wijziging van de GR is onder meer nodig om aan te kunnen sluiten bij een werkgeversvereniging 

           

In de huidige GR is geen mogelijkheid opgenomen voor deelname door de GR in een vereniging en/of 

stichting. Met de beoogde wijziging kan dat wel. Wel dient de GR per geval vooraf toestemming aan de 

gemeenteraden te vragen. 

Kanttekeningen 
a. Datum inwerkingtreding 

Het wijzigingsvoorstel bevat een regeling-technische onvolkomenheid in de vorm van het ontbreken van 

terugwerkende kracht vanwege de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2021. Het DB van de 

GR zoekt hiervoor een praktische oplossing. Een mogelijkheid is om de wijzigingen per 1 april 2021 in te 

laten gaan, in plaats van op 1 januari 2021. 

b. Toekomstige wijzigingen GR 

In de toekomst kunnen verdere aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling nodig zijn. De 

aanpassing van de gemeenschappelijke regeling moet nu plaatsvinden, om deelname aan de 

werkgeversvereniging mogelijk te maken. Het is te verwachten dat in de toekomst meer aanpassingen zullen 

volgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's 

Kosten, baten, dekking 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

Uitvoering 

Planning 

- Raadsvergadering 25 februari 2021 

- Tot 1 maart 2021 besluitvorming door de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten  (verzoek 

om VNOG voor 1 maart in kennis te stellen van besluit college en raad.  

- 25 maart 2021 besluitvorming door het Algemeen Bestuur VNOG.  

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

N.v.t. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

             Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

  




