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Gevraagde beslissing(en)
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Inleiding
In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
is besloten om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRNHN voor te leggen aan de
colleges van burgemeester en wethouders.
Volgens de Wet veiligheidsregio’s is het college is het bestuursorgaan die de regeling wijzigt en
vaststelt. Het college van Langedijk heeft hiertoe op 31 oktober 2017 besloten onder voorbehoud van
toestemming van de gemeenteraad.
Artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zegt dat het college niet over gaat tot het
wijzigingen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. In dit voorstel
wordt om deze toestemming gevraagd.
Beoogd resultaat
Een gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRNHN.
Argumenten
1.1 Wijziging voldoet aan verzoeken en actualiteit
Er zijn drie verzoeken gedaan om te wijzigen in de gemeenschappelijke regeling. Deze
verzoeken zijn allen verwerkt in de wijziging, waaronder het verzoek van de gemeente
Langedijk om te komen tot een geschillenregeling die beter aansluit bij de praktijk. Ook is er,
mede op verzoek van gemeente Langedijk, opnieuw kritisch gekeken naar het opnemen van
hogere wet- en regelgeving in de gemeenschappelijke regeling en waar nodig en mogelijk
aangepast.
1.2 Er is geen strijd met het recht of het algemeen belang
De gemeenteraad kan toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het
algemeen belang. Er is bij deze wijziging geen strijd met het recht of algemeen belang. De
wijziging voldoet aan de wet- en regelgeving en het algemeen belang dat gediend wordt is niet
strijdig met de gestelde kaders.

Kanttekeningen
1.1 Stemverhouding is nadelig voor Langedijk
Door het aanpassen van de stemverhouding volgens de verdeelsleutel in plaats van volgens
het aantal inwoners daalt procentueel gezien de stemverhouding voor Langedijk met 1,1%.
Tevens is in het algemeen bestuur van de VRNHN van 19 februari 2016 het voorstel om de
huidige stemverhouding (aantal inwoners) te behouden niet aangenomen. Dat heeft geleid tot
het voorstel om bij deze wijziging de stemverhouding aan te passen. De voorgestelde
stemverhouding loopt hierdoor gelijk met de verdeelsleutel zoals deze nu van toepassing is.
1.2 Er staat nog hogere wet- en regelgeving in
Bij de vorige regeling was er nog het verzoek om te onderzoeken of een aantal bepalingen in
de regeling weggelaten kunnen worden, omdat deze bepalingen ook al opgenomen zijn in
hogere regelgeving. Net als bij de vorige wijziging heeft de werkgroep hier naar gekeken en is
de conclusie dat de bepalingen in de regeling, die ook in hogere regelgeving zijn opgenomen
in de regeling opgenomen kunnen blijven. Deze belangrijke bepalingen uit hogere regelgeving
zijn nu namelijk rechtstreeks vindbaar in de regeling en daarmee wordt ook de leesbaarheid
van de regeling vergroot.
Communicatie
Het college informeert het dagelijks bestuur VRNHN over het vaststellen van de wijziging en de
toestemming van de raad.
Participatie (Interactief werken)
Het college is het bestuursorgaan die de regeling wijzigt en vaststelt, volgens de Wet
veiligheidsregio's. Volgens artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het college niet
over tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. De
gemeenteraad kan toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen
belang.
Voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling geldt dat tweederde van de
colleges, die samen tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen hiertoe moeten besluiten.
Bij het bereiken van de genoemde meerderheid is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
een feit. De gemeente Langedijk heeft deelgenomen aan de werkgroep die deze wijziging heeft
voorbereid.
Financiën
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRNHN heeft geen gevolgen voor de financiën van
de gemeente Langedijk. De regels inzake de financiële onderwerpen worden namelijk niet aangepast.
Vervolgstappen
1.
2.

informeren van het dagelijks bestuur VRNHN door het college;
bij bereiken meerderheid is wijziging gemeenschappelijke regeling VRNHN een feit, waarna
bekendmaking van de regeling plaats vindt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
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Bijlagen ter informatie
collegebesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van
31 oktober 2017.
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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drs. J.Th. (Jan) Hoekema
burgemeester
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Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2017, nummer 53;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet
veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg,

b e s l u i t:

toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRNHN.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2017.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf
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de voorzitter

drs. J.Th. Hoekema
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