
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

in te stemmen met de door het college voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland die per 1 januari 2019 in werking treedt. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 13 december 2018 

 

 

  , voorzitter 

 

Raadsvergadering d.d. : 13 december 2018 

Commissievergadering d.d. : 29 november 2018 (B&M) 

Commissie : Commissie Bestuur en Middelen en Samenleving 

Portefeuillehouder : Burgemeester E. Roest en wethouder S. De Roy van 

Zuidewijn-Rive 

Programmaonderdeel : 101. Crisisbeheersing en Brandweer en 701. 

Volksgezondheid 

101001. Crisisbeheersing en Brandweer en 701001. 

Gezondheidszorg 

Registratienummer : 2018015431 

Productiedatum : 24 oktober 2018 
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    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor:  18 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 1 
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Voorgesteld besluit 

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de door het college voorgestelde wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland die per 1 januari 2019 in werking 

treedt. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

De huidige gemeenschappelijke regeling VRK geldt vanaf 1 januari 2017. Inmiddels is het nodig 

een derde wijziging van de regeling aan u voor te leggen.  De voornaamste aanleiding voor de 

wijziging van de regeling is het feit dat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de 

gemeente Haarlemmermeer fuseren per 1 januari 2019. Dit vraagt om wijziging van een aantal 

artikelen in de gemeenschappelijke regeling.  

 

Daarnaast hebben meerdere gemeenten bij eerdere wijzigingen al de wens geuit om te komen tot 

een beter toegankelijke tekst van de gemeenschappelijke regeling. Ten behoeve van de leesbaar-

heid zijn daarom overbodige bepalingen geschrapt, is de algemene opbouw van de regeling 

vergelijkbaar gemaakt met andere gemeenschappelijke regelingen, en zijn formuleringen 

gemoderniseerd.  

 

De wijzigingen zijn daarmee technisch van aard. De bestuurlijke structuur van de VRK is niet 

gewijzigd, en ook het takenpakket is niet veranderd. Waar van toepassing zijn enkele artikelen 

aangepast aan de praktijk van alledag.  

 

De belangrijkste wijzigingen in de regeling betreffen:  

 Wijziging van de betrokken gemeenten; 

 Aanpassing van de stemverhouding aan het nieuwe aantal gemeenten;  

 Samenvoegen van diverse bepalingen over de taken van de VRK; 

 Schrappen van de bepalingen die het functioneren van de bestuurscommissies invullen, 

met als overweging dat het Algemeen Bestuur hiertoe zelf bevoegd is;  

 Schrappen van overige overbodige artikelen; 

 Modernisering van taalgebruik. 

 

Bestuurlijke structuur na de wijziging van het aantal gemeenten 

De VRK kent een Dagelijks Bestuur (DB) van vijf leden: de burgemeesters van Haarlem, 

Haarlemmermeer en Velsen, en twee portefeuillehouders Volksgezondheid uit twee andere 

regiogemeenten. Deze samenstelling is bij de oprichting van de VRK gekozen om alle belangen bij 

de VRK goed te vertegenwoordigen in de verschillende bestuurlijke gremia. Het DB heeft taken op 

het gebied van bedrijfsvoering; daarnaast is de rol van het DB om besluiten van het Algemeen 

Bestuur (AB) voor te bereiden en uit te voeren. Het AB bestaat uit negen leden, te weten de 

burgemeesters van alle gemeenten in de regio.  

 

Artikel 14, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het DB in het aantal leden 

nimmer de meerderheid mag uitmaken van het AB. Aangezien de twee portefeuillehouders in het 

DB geen lid zijn van het AB, wordt hieraan voldaan ook na de vermindering van het aantal 

gemeenten in de regeling, en daarmee terugbrengen van het AB tot negen leden.  

 

De stemverhoudingen in de regeling zijn volgens dezelfde principes bepaald als bij de wijziging per 

2017. Er is aangesloten bij de actuele omvang van de gemeenten. De gemeenten Haarlem en 

Haarlemmermeer hebben iets minder stemmen dan hun omvang rechtvaardigt om er zo voor te  

zorgen dat deze twee gemeenten samen qua aantal stemmen niet de meerderheid vormen. 

Hiermee is geborgd dat uiteindelijke alle gemeenten een voldoende stem hebben in het bestuur 

van de VRK. 
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Het AB regelt wettelijk gezien zelf het instellen van bestuurscommissies. Daarom zijn een groot 

aantal artikelen over deze bestuurscommissies geschrapt. De twee huidige bestuurscommissies zijn 

echter voor de gemeenten een wezenlijk onderdeel van de wijze van besturen van de VRK. Daarom 

worden deze twee commissies ook in de GR genoemd. Het AB mag niet overgaan tot het instellen 

van een bestuurscommissie dan na verkregen toestemming van de raden van de deelnemende 

gemeenten (artikel 25 lid 2 Wgr). De betreffende commissies bestaan echter al sinds 2010.  

 

Politieke keuzeruimte 

Het is aan de colleges in de regio om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen, waarbij 

de colleges tot een gelijkluidend besluit moeten komen. De negen raden moeten conform artikel 1, 

lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) worden gevraagd om toestemming om een 

gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland te treffen.  

 

Artikel 1 lid 2 Wgr luidt aldus: de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters 

gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeente-

raden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 

algemeen belang. 

 

Artikel 1 lid 3 Wgr luidt als volgt: onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede 

verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling. 

 

Gedachtegang 

n.v.t. 

 

Overwegingen van het college 

n.v.t. 

 

Middelen 

n.v.t. 

 

Participatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 

Na toestemming voor aanpassing van de regeling door alle raden van de deelnemers, wordt de 

regeling gepubliceerd door de gemeente Haarlem en treedt inwerking op 1 januari 2019. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

De gemeente Heemstede maakt eveneens deel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland en is een 

deelnemer van dezelfde Gemeenschappelijke Regeling. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen 

(2018014788) (concept 3e gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland 

2019, d.d. 1-1-2019, inclusief een matrix met de gewijzigde artikelen (oud en nieuw + toelichting) 

en de tot 1 januari 2019 geldende (huidige) GR ‘geconsolideerde versie 2e wijziging GR VRK. 
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Achterliggende documenten 

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester 

 

 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 


	Aldus besloten in de openbare vergadering
	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

