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 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Dit hoofdstuk is grotendeels hetzelfde gebleven. Bij het artikel over bevoegdheden is toege-

voegd dat bij het verrichten van (extra) diensten voor één of meer deelnemers of derden een 

onderliggende overeenkomst noodzakelijk is. 

 

 Hoofdstuk 2: Samenstelling en werkwijze bestuur  

De artikelen in dit hoofdstuk zijn getoetst op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De 

wijzigingen betreffen voornamelijk redactionele wijzigingen. Zo zijn de artikelen over informatie en 

verantwoording bij elkaar in een aparte paragraaf gezet.  

 

 Hoofdstuk 3: Bevoegdheden bestuursorganen 

Dit hoofdstuk is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Toegevoegd is dat het algemeen bestuur de 

bevoegdheid tot het vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Crisisplan niet 

kan overdragen als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s.  

 

 Hoofdstuk 4: Personeel en organisatie 

Het belangrijkste wat in dit hoofdstuk is gewijzigd, is de bevoegdheid van het dagelijks bestuur 

om de rechtspositie en de bezoldiging van het personeel te regelen. Dit is conform de huidige 

wetgeving. 

 

 Hoofdstuk 5: Financiële bepalingen 

Dit hoofdstuk is getoetst en aangepast op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de eerder 

genoemde (financiële) uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. Voor wat betreft de 

termijn voor de zienswijzen op de jaarrekening en de begroting, is ervoor gekozen om de datum 

van aanlevering van de financiële stukken (namelijk 15 april) als harde eis in de regeling op te 

nemen. Dit zorgt ervoor, met inachtneming van de datum van uiterlijke vaststelling (15 juli), dat 

gemeenteraden voldoende tijd hebben om hun zienswijze in te dienen. Daarnaast is de 

verdeelsleutel (artikel 28) aangepast aan de sleutel zoals voorgesteld in het advies van de 

externe commissie.  

 

 Hoofdstuk 6: Archief 

Dit artikel is redactioneel aangepast.  

 

 Hoofdstuk 7: Wijziging 

In dit hoofdstuk zijn twee artikelen toegevoegd over toetreding / uittreding en opheffing. Hoewel 

de veiligheidsregio een wettelijk verplichte samenwerking is, is het toch verplicht om artikelen 

hierover op te nemen.  

 

 Hoofdstuk 8: Geschillen  

Dit artikel is niet aangepast. 

 

 Hoofdstuk 9: Slotbepalingen 

Dit hoofdstuk is aangepast aan de actualiteiten.  

 

 


