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Bestuursvoorstel

Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2019

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het algemeen bestuur wordt verzocht in te stemmen met de 

nieuwe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 

2019 en deze ter akkoord voor te leggen aan de 13 Zeeuwse 

colleges van burgemeester en wethouders

Intrekken van eerdere 

besluitvorming

Intrekken door de 13 Zeeuwse colleges van burgemeester en 

wethouders van de geldende Gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Zeeland 2017

Bijlagen  Concept-Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zeeland 2019

 Juridische adviezen Adriaanse & Van der Weel advocaten

1. Samenvatting

In de vergadering van het algemeen bestuur van VRZ van 21 december 2017 is besloten dat men 

wil gaan besturen overeenkomstig het Bestuursmodel Veiligheidsregio Zeeland d.d. 12 december 

2017. Daaruit vloeit voort dat het noodzakelijk is om enkele beleidsdocumenten van VRZ aan te 

passen, waaronder de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017. Dat heeft geleid tot het opstellen 

van de “concept-Gemeenschappelijke regeling VRZ 2019”. 

Voor een externe juridische toetsing is de “concept-Gemeenschappelijke regeling 2019” 

voorgelegd aan Adriaanse & Van der Weel advocaten te Middelburg. Naar aanleiding van de 

juridische adviezen van dat kantoor:

a. zijn de artikelen 13 en 14 omgewisseld;

b. is het nieuwe artikel 13 min of meer in twee delen geknipt: a. t/m g. gaat namelijk over 

de eigen wettelijke taken van het dagelijks bestuur en h. t/m. m. gaat over de rol van het 

dagelijks bestuur als agendacommissie;

c. is in het nieuwe artikel 13 na lid m. toegevoegd “het algemeen bestuur is bevoegd 

kaders te stellen ten aanzien van het bepaalde sub h. tot en met m.”; 

d. is het nieuwe artikel 14 uitgebreid met een verwijzing naar het al bestaande reglement 

van orde voor het dagelijks bestuur, inclusief de opsomming van de onderwerpen die 

daarin zijn geregeld;

e. is een nieuw artikel 21 gecreëerd, waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur verplicht is 

om aan het algemeen bestuur inlichtingen te verstrekken, overeenkomstig artikel 19a, 

lid 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

f. is artikel 34 over de inwerkingtreding van de regeling opnieuw geformuleerd.  

De bevoegdheid tot het wijzigen van de bestaande gemeenschappelijke regeling van VRZ ligt bij 

de 13 Zeeuwse colleges van B&W. Bijgevoegd is de concept-Gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Zeeland 2019. Voor een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de 

onderstaande “was-wordt lijst”. 
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Was-wordt lijst:

Concept-GR VRZ 2017: Concept-GR VRZ 2019:

Art. 1 vermeldt: 

politiefunctionaris.

Art. 1 politiefunctionaris is vervangen door: eenheidsleider politie, 

omdat dit overeenkomt met de aanduiding van deze functie in de 

Nationale Politie.

Art. 1 vermeldt: 

veiligheidsdirectie.

Art. 1 samenstelling veiligheidsdirectie is gewijzigd: 1). de directeur 

meldkamer is voortaan geen lid meer, maar agenda-lid. 2). de 

veiligheidsdirectie wordt ondersteund door de directiesecretaris. 

3).Voortaan kan de veiligheidsdirectie partners van VRZ uitnodigen 

om deel te nemen aan haar vergaderingen als het onderwerp dit 

vraagt.

Art. 13 en 14 Art. 13 en 14 zijn omgewisseld.

Art. 14 Art. 13 is min of meer in twee delen geknipt: a. t/m g. gaat namelijk 

over de eigen wettelijke taken van het dagelijks bestuur en h. t/m 

m. gaat over de rol van het dagelijks bestuur als agendacommissie. 

Na lid m. is toegevoegd dat het algemeen bestuur bevoegd is om 

kaders te stellen ten aanzien van het bepaalde sub h. tot en met m.

Art. 13 Artikel 14 is uitgebreid met een verwijzing naar het al bestaande 

reglement van orde voor het dagelijks bestuur, inclusief opsomming 

van de onderwerpen die daarin zijn geregeld.

Art. 20 Artikel 21 vermeldt de formulering van artikel 19a leden 1 en 2 van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Art. 23 lid 1 en 4 

vermelden: het 

dagelijks bestuur

Art. 24 lid 1 en 4 vermelden in plaats van het dagelijks bestuur het 

algemeen bestuur, vanwege de nieuwe werkwijze van het dagelijks 

bestuur.

Art. 31 lid 7 vermeldt: 

het dagelijks bestuur

Art. 32 lid 7 vermeldt het algemeen bestuur, omdat in plaats van 

het dagelijks bestuur het algemeen bestuur dit gaat uitvoeren.

Art. 31 lid 9 vermeldt 

2017

Art. 32 lid 9 vermeldt 2019, omdat deze regeling in 2019 zal worden 

vastgesteld.

Art. 33 Art. 34 over de inwerkingtreding van de regeling is opnieuw 

geformuleerd.

Art. 34 vermeldt 2017 Art. 35 vermeldt 2019, omdat deze regeling in 2019 zal worden 

vastgesteld.

Na de behandeling in het AB zal de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2019 worden voorgelegd 

aan de 13 Zeeuwse gemeenteraden en vastgesteld moeten worden door de colleges van 

burgemeester en wethouders, onder gelijktijdige intrekking van de bestaande regeling. Tot slot 

kan de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2019 gepubliceerd worden in de Staatscourant. 

Nadat de nieuwe Gemeenschappelijke regeling is vastgesteld moeten ook de volgende 

documenten worden aangepast:

1. Reglement van orde voor het dagelijks bestuur;

2. Reglement van orde voor het algemeen bestuur;

3. Organisatieverordening VRZ 2015;

4. Delegatiebesluit AB 2015;

5. Mandaatregeling 2015;

6. Submandaatregister 2015;
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7. Financiële verordening GR VRZ 2016;

8. Budgethoudersregeling VRZ 2017;

9. Controleverordening GR VRZ;

10. Treasurystatuut.

Tenslotte zal er dan ook een nieuw statuut voor de directeur moeten worden vastgesteld, 

conform artikel 17, lid 5 van de concept-Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 

2019. Te zijner tijd zal een voorstel worden voorbereid voor het gecombineerd vaststellen van 

deze 11 gewijzigde/nieuwe documenten.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming

 Wet gemeenschappelijke regelingen

 Wet veiligheidsregio’s

Besluit van algemeen bestuur van 21 december 2017 van VRZ om voortaan te gaan besturen 

conform het Bestuursmodel Veiligheidsregio Zeeland d.d. 12 december 2017.

3. Financiën

Financiële consequenties 

(Incidenteel/structureel, investering, 

exploitatielasten en kapitaallasten)

Niet van toepassing

Dekking uit Niet van toepassing

4. Consequenties

Operationele consequenties Niet van toepassing.

Consequenties voor gemeenten Niet van toepassing.

5. Communicatie

Nadat de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2019 door de 13 colleges van B&W is vastgesteld zal 

deze worden gepubliceerd in de Staatscourant en de PZC. Verder zal deze via de gebruikelijke 

kanalen worden gecommuniceerd, o.a. via www.vrzeeland.nl
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Adviezen

Ondernemingsraad (OR) Wordt ter informatie aan OR aangeboden.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissies Financiën 

(ACF) 

ACF 8-10-2019:

Geen opmerkingen.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 

(BAO)

BAO 7-10-2019:

Er zijn enkele tekstuele aanvullingen voorgesteld. Deze worden 

voor het AB verwerkt.

Advies BAO 26-3-2018:

Vanuit het BAO zijn een aantal aandachtspunten meegegeven. 

Dit heeft met name betrekking op de bevoegdheden van een 

Dagelijks Bestuur conform de Wet gemeenschappelijke 

regelingen en de voorgestelde afwijking van de Wgr i.v.m. het 

vastgesteld bestuursmodel in het AB van december 2017. 

Vooralsnog sluit de voorgestelde GR aan bij het bestuursmodel 

zoals deze is vastgesteld in het AB van december 2017.

Reactie op advies BAO:

Adviezen vanuit het BAO zijn verwerkt met behulp van de 

juridische adviezen van gemeenten Kapelle en Goes en de 

juridische adviezen van Adriaanse & Van der Weel advocaten 

(zie bijgevoegde matrix). 
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