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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
125073 

Raadsvoorstel: 
125282 

Portefeuillehouder: 
Ger van de Velde-de Wilde 

     
     
     
Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 
Geadviseerde beslissing: 
Het college toestemming te verlenen om met de tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in te stemmen. 
 
Inleiding 
Sinds 2008 is de Gemeenschappelijke Regeling VRR niet geactualiseerd. Sindsdien zijn diverse 
wetten gewijzigd, zoals de Wet op de Veiligheidsregio's. Ook zijn met ingang van 1 januari 2013 een 
viertal gemeenten samengegaan in de gemeente Goeree-Overflakkee. Ten slotte zijn een aantal 
bepalingen aangepast en in overeenstemming gebracht met de huidige dan wel gewenste praktijk. 
 
Beoogd effect  
Gemeenschappelijke regeling VRR aan te passen aan bestaande wetgeving en de regeling in 
overeenstemming met de huidige praktijk te brengen. 
 
Argumenten  
1.1 De Gemeenschappelijke regeling wordt in overeenstemming gebracht met de gewijzigde 

wetgeving; 
De belangrijkste wijziging voor de Raad is dat de Gemeenschappelijke Regeling VRR niet meer 
wordt aangegaan of gewijzigd door de Raad, maar door het college van burgemeester en 
wethouders (artikel 9 Wet op de Veiligheidsregio's). Artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen zegt dat de raad voor wijziging van een gemeenschappelijke regeling toestemming 
moet verlenen. De Raad mag echter op grond van hetzelfde artikel alleen toestemming onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

1.2 Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio wordt niet meer belast met onnodige ambtelijk en 
bestuurlijke drukte; 
Het vaststellen van rechtspositionele regelingen wordt een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur 
(wijzigingen in artikel 9 lid 2, artikel 13 en artikel 35 lid 1 en 2). Dit was ook een van de adviezen 
uit het rapport van Berenschot. 

1.3 Het handelen wordt doortastender vanwege mogelijkheid om besluiten buiten de vergadering van 
het Dagelijks Bestuur te nemen; 
In artikel 15 is een wijziging opgenomen waardoor besluiten via een bepaalde procedure op een 
snellere wijze buiten vergadering om kunnen worden genomen. 

1.4 Door wijziging wordt uitvoering gegeven aan eerder genomen besluiten en wordt regelgeving in 
overeenstemming met praktijk gebracht; 
De procedure van een begrotingswijziging van administratieve aard wordt aangepast, voor zover 
hier geen directe financiële consequenties voor gemeenten (artikel 36) zijn. En de nieuwe 
financieringsmethodiek vanwege de kosten, zoals dat in de praktijk al wordt toegepast, verwerkt 
(artikel 38). 
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Verder is conform eerdere besluitvorming bepaald dat de Algemeen directeur regionaal 
commandant is (artikel 25). 

1.5 Overbodige regeling worden geschrapt.  
Het gaat hier om de verordening op de Veiligheidsregio (artikel 31) Het nut en de noodzaak van 
deze verordening is achterhaald door de komst van de Wet Veiligheidsregio's en de 
regionalisering van de brandweer.  

 
Kanttekeningen 
Consequentie van het invoeren van de Wet op de Veiligheidsregio's is dat de Raad slechts in beperkte 
mate zeggenschap over deze gemeenschappelijke regeling heeft. Toestemming kan door de Raad 
alleen worden onthouden wanneer sprake is van strijd met de wet of het algemeen belang (artikel 1 
WGR). 
 
Financiën 
Er zijn geen financiële gevolgen. 
 
Communicatie 
Uw raad wordt in het twee kwartaal van 2013 over het inwerkingtreden van de Gemeenschappelijke 
Regeling geïnformeerd. 
 
Uitvoering 
Na instemming van alle betrokken colleges, wordt de tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio door het Algemeen Bestuur in haar vergadering op 22 april 2013 vastgesteld en 
treedt deze regeling in werking.  
 
BIJLAGEN 

  124468: betreft tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio   
                         Rotterdam-Rijnmond  

  125082: Toelichting op wijziging GR VRR  
  125084: wijziging GR VRR in 3 kolommen febr 2013  
 
 

 
Poortugaal, 12 februari 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 

 

 

Hans Cats             Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


