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Geacht college,
In de Wet veiligheidsregio's is bepaald dat de colleges van burgemeester en wethouders zorg
dienen te dragen voor een gemeenschappelijke regeling voor de instelling en instandhouding
van een veiligheidsregio.
In de regio Rotterdam-Rijnmond was al voor de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's
in 2006 door de gemeenteraden, de colleges van B&W en de burgemeesters een
veiligheidsregio in het leven geroepen. Deze gemeenschappelijke regeling is eenmaal gewiiziqd
in 2008.
Sindsdien zijn diverse wetten gewijzigd, waaronder de Wet veiligheidsregio's, de Tijdelijke wet
ambulancezorg, de Wet publieke gezondheidszorg en de Politiewet 2012. De huidige tekst van
de gemeenschappelijke regeling dient nog in overeenstemming te worden gebracht met
vorenstaande. Bovendien zijn vier deelnemende gemeenten (Dirksland, Goedereede,
Middelharnis en Oostflakkee) met ingang van 1 januari 2013 samengegaan in de gemeente
Goeree-Overflakkee, hetgeen ook een wijziging met zich meebrengt.
Bij deze brief vindt u een wijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarmee deze met het veranderde wettelijk kader en de
samenvoeging van de gemeenten in overeenstemming wordt gebracht.
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een paar andere bepalingen in de
regeling aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige dan wel gewenste
praktijk:
de gemeenschappelijke regeling wordt nu vastgesteld door de colleges (in plaats van
door de raden, de colleges en de burgemeesters gezamenlijk);
het vaststellen van rechtspositionele regelingen (wijzigingen in artikel 9 lid 2, artikel 13
eerste lid en artikel 35 eerste en tweede lid) wordt een bevoegdheid van het dagelijks
bestuur. Een en ander in lijn met het voorstel van Berenschot om het algemeen
bestuur te ontlasten en daarmee de ambtelijke en bestuurlijke drukte te verlagen;
een wijziging in artikel 15, waarbij het mogelijk wordt voor het dagelijks bestuur om ook
buiten een vergadering om te kunnen besluiten;
het vastleggen van het uitgangspunt dat de algemeen directeur tevens regionaal
commandant is (artikel 25);
het schrappen van de verordening op de veiligheidsregio (artikel 31);
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conform eerdere besluitvorming aanpassing van de procedure van een
begrotingswijziging van administratieve aard die tevens geen directe financiële
consequenties impliceren voor gemeenten (artikel 36);
bij de verdeling van de kosten (artikel 38) wordt de nieuwe financieringsmethodiek,
zoals dat in praktijk reeds wordt toegepast, verwerkt.

De concept-wijzigingsvoorstellen zijn onder andere besproken met de ambtenaren
rampenbestrijding en de coördinerend gemeentesecretaris.
Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 17 december 2012 besloten de
voorgestelde concept-wijzigingen aan u voor instemming voor te leggen. Gelet op de procedure
genoemd in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient uw gemeenteraad u
daartoe ook nog toestemming te verlenen.
Bijgevoegd treft u het wijzigingsvoorstel in de vorm van een driekolommen overzicht met daarin
de huidige tekst, de voorgestelde tekst en eventuele motivering van betreffende wijziging en
een memorie van toelichting. Daarnaast treft u een model-agendapost aan die u kunt gebruiken
voor het verkrijgen van toestemming van uw gemeenteraad en een model besluit voor de
instemming. Bijgaande documenten zijn ook op Viadesk geplaatst.
Samenvattend verzoekt het bestuur van de veiligheidsregio u om in te stemmen met het
bijgevoegde wijzigingsvoorstel van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond. Na instemming door de colleges zal deze tweede wijziging van de
gemeenschappelijke regeling definitief vastgesteld worden door het algemeen bestuur, waarna
het in werking kan treden. Het voornemen is om dit in de vergadering van 22 april 2013 te
agenderen ik verzoek u dan ook voor die tijd te reageren.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met de heer mr. N.P.J. Rottier van mijn dienst, telefonisch bereikbaar onder
nummer 010-4468964.
Hoogacl^tend

Olj

Algemeen dire ;teur

Bijlagen:
a) het wijzigingsvoorstel in de vorm van een driekolommen overzicht met huidige tekst,
voorgestelde wijzigingen en eventuele motivering van de wijzigingen
b) Memorie van toelichting tweede wijziging
c) raadsvoorstel voor het verkrijgen van toestemming
d) model instemming met wijziging
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