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  Raadsvergadering van 15 december 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 15.020256 

3 november 2015 

D. Slatina 

0224 – 210 365 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Sociaal Domein 

15.020443 

 

 

Samenvatting 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord (hierna: Vr NHN) d.d. 3 juli 2015 is besloten om de deelnemende gemeenten een wijziging van 

de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) Vr NHN voor te leggen in verband met de aanpassing 

van de verdeelsleutel. De voorgestelde verdeelsystematiek brengt voor de gemeente Schagen geen 

extra kosten met zich mee. Tevens is de nieuwe GR Vr NHN getoetst aan enerzijds de relevante wet- 

en regelgeving en anderzijds de (financiële) uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. In dit 

voorstel wordt er stilgestaan bij de voorgestelde wijziging van de GR en worden de aan u gevraagde 

besluiten voorgelegd.  

 

Waarom dit voorstel 

In de vergadering van het AB van de Vr NHN d.d. 3 juli 2015 is besloten om de deelnemende 

gemeenten een wijziging van de GR Vr NHN voor te leggen. De wijziging van de GR Vr NHN heeft met 

name te maken met de aanpassing van de verdeelsleutel. De ‘Externe Commissie Verdeelsleutel’ 

heeft aan het AB advies uitgebracht om te komen tot een duurzame verdeelsleutel. De gewijzigde 

GR is hierdoor tevens getoetst aan de relevante wet- en regelgeving en de (financiële) 

uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. 

 

Kaders 

Conform de Wet veiligheidsregio’s is het college het bestuursorgaan dat de GR wijzigt en vaststelt. 

Krachtens artikel 1, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat het college niet over tot 

het wijzigen van een GR dan na het verkrijgen van toestemming van uw raad. De raad kan 

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

het college voorgesteld de regeling vast te stellen onder voorbehoud van het verlenen van 

toestemming door de raad.  

 

Het doel van dit voorstel is om de gewijzigde GR Vr NHN vast te stellen teneinde de samenwerking 

binnen de veiligheidsregio (op het gebied van fysieke veiligheid) te continueren. De samenwerking 

binnen een veiligheidsregio is verplicht en verankerd in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s. 

 

Voor het vaststellen van de wijziging van de GR 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 GR een feit, waarna bekendmaking van de 

regeling door de Vr NHN kan plaatsvinden. 
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Onderbouwing 

Aanpassing verdeelsleutel  

Vanuit het AB van de Vr NHN is de opdracht aan de ‘Externe Commissie Verdeelsleutel’ verstrekt om 

een duurzame verdeelsystematiek te onderzoeken voor de kosten van de Gr Vr NHN. Deze commissie 

heeft in juni 2015 een advies uitgebracht (zie bijlage 1). De commissie adviseert om aansluiting te 

zoeken bij het hanteren van de OOV-component en een ingroeiregeling toe te passen waardoor het 

effect voor één specifieke gemeente (Texel) wordt gecompenseerd. Hierbij is gekeken naar hoe in 

het algemeen de gemeentelijke uitgaven worden bekostigd. Nadere informatie omtrent de nieuwe 

verdeelsleutel vindt u onder het kopje ´Financiën’.  

 

Redactionele wijzigingen 

De nieuwe GR Vr NHN is getoetst aan enerzijds de relevante wet- en regelgeving (te weten de Wet 

veiligheidsregio’s en de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen) en anderzijds de (financiële) 

uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. Deze uitgangspunten zijn in 2012 in onze regio 

overeengekomen en door uw raad op 25 november 2014 vastgesteld. De actualisatie van de GR 

heeft gezorgd voor een groot aantal redactionele wijzigingen. In het kader van de overzichtelijkheid is 

gekozen om de gewijzigde GR in zijn geheel ter besluitvorming voor te leggen. In bijlage 2 treft u op 

hoofdlijnen per hoofdstuk een korte toelichting op de wijzigingen aan.  

 

Volledigheidshalve is de ‘huidige GR Vr NHN’ toegevoegd (zie bijlage 3). De ‘gewijzigde GR Vr NHN’ is 

als bijlage 4 bij dit voorstel meegenomen.    

 

Financiën 
De voorgestelde verdeelsystematiek brengt voor de gemeente Schagen geen extra kosten met zich 

mee. De uitgaven stijgen ten opzichte van de oude systematiek (inwonersaantal) met € 278.991,--. 

Echter staat hiertegenover een stijging van de algemene uitkering (OOV-component) voor hetzelfde 

bedrag. Met het hanteren van de OOV-component is een rechtstreekse relatie gelegd met de 

verdeling van het Rijk richting de diverse gemeenten. Ook bij het vaststellen van de Begroting 2016 is 

door de gemeente Schagen een beroep gedaan om de OOV-component als verdeelsystematiek 

binnen de regio NHN toe te passen. Bij het opstellen van de Begroting 2016 is rekening gehouden met 

de nieuwe verdeelsystematiek en de bijdrage richting de Vr NHN is hierop reeds aangepast. 

 

Vervolgtraject 

Nadat alle gemeenten hieromtrent een besluit hebben genomen, wordt de GR Vr NHN voor het AB / 

DB van de Vr NHN geagendeerd.   

 

Risico’s 

De mogelijkheid bestaat dat er geen tweederde van de colleges, die samen tweederde van het 

aantal inwoners vertegenwoordigen, met de gewijzigde GR Vr NHN (incl. voorgestelde 

verdeelsystematiek) instemmen.  

 

Bijlage(n) 

1. Advies Externe Commissie Verdeelsleutel (juni 2015); 

2. Toelichting op de doorgevoerde wijzigingen nieuwe GR Vr NHN; 

3. Huidige GR Vr NHN; 

4. Gewijzigde (nieuwe) GR Vr NHN. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registratienr. 15.020443  DENANS  Raadsvoorstel en -besluit 

*15.020443*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 4 van 4 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 25 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 1, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit: 

1. aan het college toestemming te verlenen tot het vaststellen van de wijziging van de  

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord conform bijlage 4 

behorend bij dit besluit. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


