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Geacht college, 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2015 is besloten om u een wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling voor te leggen in verband met de aanpassing van de verdeelsleutel. 

In deze brief wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde wijziging en de vereiste 

besluitvormingsprocedure. 

 

Totstandkoming 

Verdeelsleutel 

Medio juni 2015 heeft de externe commissie verdeelsleutel advies uitgebracht aan het algemeen 

bestuur om te komen tot een duurzame verdeelsleutel. In een aantal informatiebijeenkomsten is dit 

advies door de commissie toegelicht aan het algemeen bestuur, raadsleden en ambtenaren. 

Vervolgens heeft het algemeen bestuur in de vergadering op 3 juli besloten dat het advies van de 

commissie wordt opgenomen in een voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, 

dat kan worden voorgelegd aan de colleges ter besluitvorming. De gewijzigde gemeenschappelijke 

regeling en het advies van de commissie zijn als bijlagen toegevoegd.   

 

Actualisatie gemeenschappelijke regeling 

Tevens is in de afgelopen periode gewerkt aan een actualisatie van de gemeenschappelijke 

regeling. Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit een aantal beleidsmedewerkers Openbare 

Orde en Veiligheid uit de gemeenten en een beleidsmedewerker vanuit de Veiligheidsregio, daarbij 

ondersteund door een gemeentelijke jurist. In deze werkgroep is de regeling (opnieuw) getoetst 

aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Veiligheidsregio’s en de gewijzigde Wet 

gemeenschappelijke regeling. Tevens is getoetst op de (financiële) uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen zoals die in deze regio in 2012 zijn afgesproken.  

Vervolgens is een toelichting gegeven op de wijziging in het overleg, waarin de ambtenaren 

Openbare Orde en Veiligheid zijn vertegenwoordigd (de ROR) en is de concept-regeling aan hen 
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ter consultatie voorgelegd. De opmerkingen die uit deze consultatie naar voren zijn gekomen, zijn 

verwerkt in de voorliggende regeling.  

Omdat de genoemde actualisatie gezorgd heeft voor een groot aantal (redactionele) wijzigingen, is 

er in het kader van de overzichtelijkheid ervoor gekozen om de gewijzigde regeling in zijn geheel 

ter besluitvorming voor te leggen. 

 

Besluitvorming procedure wijziging gemeenschappelijke regeling 

Zoals aangegeven is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling een bevoegdheid die bij de 

colleges ligt en waarvoor toestemming nodig is van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan 

echter 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, waarna bekendmaking van de regeling kan plaatsvinden. 

 

Overig 

Om u te ondersteunen bij het voorbereiden van de besluitvorming, is een concept-voorstel 

opgesteld. Dit voorstel met daarin opgenomen de vereiste besluiten inclusief toelichting is aan de 

ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid overhandigd. 

 

Wij verzoeken u ons op de hoogte te houden van de besluitvorming binnen uw gemeente omtrent 

dit onderwerp. Graag ontvangen wij een kopie van het collegebesluit en de toestemming van de 

gemeenteraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het algemeen bestuur, 

 

Piet Bruinooge 

Voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 


