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Onderwerp:  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

 

Gevraagd besluit: 
Aan het college toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord betreffende de volgende punten: 

a. aanpassing van de stemverhouding aan de verhouding conform de verdeelsleutel; 
b. aanpassing van de geschillenregeling die beter aansluit bij de praktijk; 
c. actualisatie van de regeling door een gewijzigde bezetting van het dagelijks bestuur en de invoering 

van het tweehoofdig directiemodel; 
d. diverse kleine aanpassingen vanwege hogere regelgeving en duidelijkheid van de regeling. 

 

Publiekssamenvatting 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord legt de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor aan de colleges in de regio. De aanpassing betreft de 
volgende punten:   
- Aanpassing van de stemverhouding aan de verhouding conform de verdeelsleutel.  
- Aanpassingen van de geschillenregeling. Zodat de geschillenregeling beter bij de praktijk aansluit. 
- Actualisatie van de regeling door een gewijzigde bezetting van het dagelijks bestuur en de 
  invoering van het tweehoofdig directiemodel 
- Diverse kleinere aanpassingen ter verduidelijking van de regeling en vanwege hogere regelgeving. 

Het college is bevoegd om in te stemmen met de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling na 

toestemming van de gemeenteraad. De regeling wordt van kracht als twee derde van de colleges in de regio 

met de wijziging instemt. 

 

Inleiding 

In de vergadering van het algemeen bestuur  van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is op 3 juli 2015 

besloten om de 17 deelnemende gemeenten een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen 

in verband met de aanpassing van de verdeelsleutel. Tevens dient de regeling te worden geactualiseerd en 

aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. In dit voorstel wordt een toelichting gegeven 

op de voorgestelde wijziging en worden de aan u gevraagde besluiten voorgelegd.  

 

Voor u ligt de vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. Deze wijziging heeft betrekking op de volgende punten: 
- Aanpassing van de stemverhouding aan de verhouding conform de verdeelsleutel.  

- Aanpassing van de geschillenregeling. 

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

van het tweehoofdig directiemodel.  

Diverse kleine aanpassingen vanwege hogere regelgeving en duidelijkheid van de regeling. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het beoogde maatschappelijke resultaat is het in stand houden van de regionale samenwerking in de 

veiligheidsregio en zo zorgen voor voldoende veiligheid in de regio. Hiervoor wordt er op basis van een goede 

gemeenschappelijke regeling in de veiligheidsregio samengewerkt. 
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Kader 

Wet Veiligheidsregio’s  en Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Argumenten 

Besluitvorming volgens dit traject beperkt zich tot het vaststellen van de voorliggende regeling en gaat niet over 

de inhoud van de regeling.  

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

gemeenschappelijke regeling voor te leggen. Conform de Wet Veiligheidsregio, is het college het 

bestuursorgaan, die de regeling wijzigt en vaststelt. Volgens artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen gaat het college niet over tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de 

gemeenteraad. De gemeenteraad kan slechts toestemming 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 moet besluiten.  

 

De gemeenschappelijke regeling VRNHN wordt gewijzigd op de onderdelen: stemverhouding, 

geschillenregeling, de 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 van 

de regeling. De wijziging zorgt voor een kwalitatieve verbetering en een op de huidige situatie afgestemde en 

breed gedragen 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. 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Op grond van artikel 2, lid c gemeentelijke procedures, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 

2012 is het voorstel uitgesloten voor het houden van een referendum 

 

Duurzaamheid 

Het aspect duurzaamheid is niet van toepassing op het voorstel. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  

 

Communicatie 

Over dit advies vindt geen aparte communicatie plaats. 

 

Realisatie 

Afhankelijk van de tijd die nodig is voor het nemen van de collegebesluiten zal in het algemeen bestuur van de 

Veiligheidsregio op 8 december 2017 zal worden bekeken of de genoemde meerderheid van tweederde van de 

colleges in de regio is bereikt. Waarna de regeling wordt vastgesteld en wordt bekendgemaakt.  

 

 

Den Helder, 14 november 2017. 
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