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Geacht college, 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2017 is besloten om u een wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling voor te leggen. In deze brief wordt een toelichting gegeven op de 

voorgestelde wijzigingen en de vereiste besluitvormingsprocedure. 

 

Kern 

Eind 2015 is de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRNHN tot stand gekomen. 

Deze wijziging betrof de aanpassing van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en een actualisatie van de regeling. Nu ligt de vierde 

wijziging voor. Hieronder worden de voorgestelde aanpassingen toegelicht. 

 

Toelichting 

De wijziging van de regeling is net als bij de vorige wijziging tot stand gekomen met behulp van een 

werkgroep. Deze werkgroep bestond uit een aantal beleidsmedewerkers Openbare Orde en 

Veiligheid uit de gemeenten en de bestuurssecretaris vanuit de veiligheidsregio, daarbij 

ondersteund door een gemeentelijke jurist.  

 

De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende punten: 

 Aanpassing van de stemverhouding aan de verhouding conform de verdeelsleutel. Dit was op 

verzoek van de burgemeester van Texel. 

 Aanpassing van de geschillenregeling. Dit was een verzoek van de burgemeester van 

Langedijk om te komen tot een geschillenregeling, die beter aansluit bij de praktijk. 

 Actualisatie van de regeling door een gewijzigde bezetting van het dagelijks bestuur en de 

invoering van het tweehoofdig directiemodel. 

Daarnaast zijn er nog diverse kleinere aanpassingen gedaan vanwege hogere regelgeving en 

duidelijkheid en netheid van de regeling. Voor de specifieke wijzigingen en toelichting daarop wordt 

verwezen naar de bijlage. 
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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.  

 

Besluitvorming procedure wijziging gemeenschappelijke regeling 

Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is 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. 

 

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 

 


