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Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN 

 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord stelt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

voor. De wijziging is nodig vanwege de aanpassing van de stemverhouding, een geschillenregeling 

en aanpassingen vanwege wijzigingen van hogere wetgeving. De agendacommissie van de 

Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) heeft op 22 november 2017 besloten het voorstel niet te 

agenderen voor de RNN vanwege het feit dat het technische aanpassingen van de 

gemeenschappelijke regeling betreft. 

 

 

Gevraagde besluit 
1. In te stemmen met het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 

2. Het college de opdracht geven om het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

over het besluit te informeren 

 

 

Aanleiding 
De wijziging van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio is mede tot stand gekomen wegens 

wijzigingen in hogere wetgeving en de wens tot aanpassing van de huidige stemverhouding. Daarbij 

is de wijziging nodig door de wijziging in de bezetting van het dagelijks bestuur. 

 

 

Belang 
De wet verplicht ons om een gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Conform de Wet 

veiligheidsregio’s 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 gemeente raad. De gemeenteraad kan 

toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen belang.  

 

Centrale vraag 
Wil de gemeenteraad akkoord gaan met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling? 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Niet van toepassing 

 

Kader 
De wet verplicht ons om een gemeenschappelijke regeling vast te stellen. Conform de Wet 

veiligheidsregio’s 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 gemeente raad. De gemeenteraad kan 

toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen belang.  

 

Voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling geldt dat twee derde van 

de colleges, die samen twee derde van het aantal inwoners vertegenwoordigen hiertoe moeten 

besluiten. Bij het bereiken van de genoemde meerderheid is de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling een feit. 

 

Argumentatie 
De wet verplicht ons om een gemeenschappelijke regeling vast te stellen.  De voorgestelde 

wijzigingen zijn voorbereid door een groep ambtenaren bestaande uit juristen, financieel experts en 

openbare orde en veiligheid. De voorgestelde wijziging is vanuit deze werkgroep eerst ter consultatie 

aan de gemeenten. Diverse gemeenten hebben hierop feedback gegeven en alle feedback is 

verwerkt in de gemeenschappelijke regeling zoals deze voorliggend is. Deze werkwijze heeft 

geresulteerd in een duidelijke en goed leesbare gemeenschappelijke regeling. 

 

Niet akkoord gaan, echter kan dit alleen wanneer de regeling in strijd is met het recht of het 

algemeen belang. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
De regeling is tot stand gekomen door een regionale 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.  

 

Financiële consequenties 
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling hebben geen directe financiële gevolgen. 

 

Communicatie van het besluit 
Het college zal het DB van de Veiligheidsregio NHN per brief op de hoogte stellen van het genomen 

besluit. 

 

Realisatie van het besluit 
 Bij het bereiken van de genoemde meerderheid, onder het kopje kader, is de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling een feit, waarna bekendmaking van de regeling kan plaatsvinden. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 Voorgestelde gemeenschappelijke regeling met wijzigingen en toelichting 

 Voorgestelde gemeenschappelijke regeling met geconsolideerde tekst 

 Huidige gemeenschappelijke regeling 


