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BIJJLAGE BIJ RAADSVOORSTEL  WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 

 

De wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling hebben betrekking op: 

 Verankering van het intergemeentelijk bestuursmodel in de Wgr door middel van een 

aantal vaste voorzieningen 

 

- Aanvulling inlichtingenplicht met verplichting om de Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties desgevraagd van bericht en raad te dienen (art 19b 

Wgr) 

- Uitdrukkelijk is opgenomen dat alle door de deelnemers overgedragen 

bevoegdheden toekomen aan het Algemeen Bestuur, tenzij bij wet of in de 

gemeenschappelijke regeling zelf anders wordt bepaald (art 33 Wgr) 

- Er wordt een duidelijke delegatiebepaling opgenomen op grond waarvan het 

Algemeen Bestuur de meeste bevoegdheden kan delegeren aan de Dagelijks 

Bestuur en waaruit blijkt welke bevoegdheden nadrukkelijk niet over te dragen zijn 

(art 33a Wgr) 

- Een aantal bevoegdheden wordt rechtstreeks aan de Dagelijks Bestuur 

toegekend, waaronder het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen 

(enkele uitzonderingen daargelaten) en het vaststellen van regels betreffende de 

ambtelijke organisatie. Dit is overigens in lijn met de regels binnen gemeenten (art 

33b Wgr) 

- Het Dagelijks Bestuur kan een of meer leden machtigen tot uitoefening van de 

aan het Dagelijks Bestuur toegekende bevoegdheden (art 33c Wgr). 

- De bevoegdheid van de voorzitter om de veiligheidsregio in en buiten rechte te 

mogen vertegenwoordigen is nu uitdrukkelijk opgenomen in de Wgr zelf (art 33d 

Wgr); 

- Er wordt een eigen procedure omtrent schorsing en vernietiging van besluiten 

toegevoegd aan de Wgr (art 36 t/m 39f Wgr) 

- De regels omtrent taakverwaarlozing en in de plaatsstelling worden in de Wgr zelf 

opgenomen (art 32a t/m 32j Wgr) 

- Er komt een duidelijk regeling voor bekendmaking van algemeen verbindende 

voorschriften(art 32ja t/m 32l Wgr). Op grond van deze artikelen bestaat de 

mogelijkheid voor de veiligheidsregio om zelf een publicatieblad in te stellen door 

deelname aan de Gemeenschappelijke Voorziening Openbare Publicatie (GVOP). 

De veiligheidsregio zal hiervan gebruik gaan maken. 

 

 Elementen die de positie van het algemeen bestuur versterken 

 

- Het Algemeen Bestuur krijgt uitdrukkelijk de mogelijkheid om leden van het 

Dagelijks Bestuur te ontslaan (art 19 a lid 3 Wgr). Bij de veiligheidsregio geldt dit 

niet voor de voorzitter in verband met het feit dat de voorzitter bij Koninklijk Besluit 

wordt benoemd en tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks 

Bestuur is  (art 11, lid 2 Wvr jo. art 12 lid 1 Wgr ); 
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- Het Dagelijks Bestuur wordt verplicht om actief inlichtingen te gaan verstrekken 

aan het Algemeen Bestuur (art 19a lid 2 Wgr) 

-  

 Versterking invloed gemeenteraden deelnemers op begroting en jaarrekening 

 

- Uiterlijk 15 april biedt het Dagelijks Bestuur de algemene en financiële 

beleidsmatige kaders  en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de 

deelnemende gemeente aan, zodat de raden deze informatie tijdig beschikbaar 

hebben ten behoeve van de zogeheten voorjaarsnota (art 34b Wgr) 

- De zienswijze termijn voor de raden met betrekking tot de concept-begroting 

wordt verlengd van zes naar acht weken (art 35 lid 1 Wgr) 

- Het Dagelijks Bestuur stuurt uiterlijk 1 augustus de vastgestelde begroting aan 

Gedeputeerde Staten (art 34 lid 2 Wgr) 

 

 Overige wijzigingen, voor zover relevant voor de veiligheidsregio 

 

- Het vereiste van toestemming door de raden van de deelnemende gemeenten op 

het instellen van bestuurscommissies wordt vervangen door een 

zienswijzeprocedure (art 25 lid 2  Wgr) 

- De wijze van bekendmaking van de gemeenschappelijke regeling wordt 

specifieker beschreven (art 26 Wgr). Een nieuw getroffen regeling wordt bekend 

gemaakt door de gemeente die in de regeling is aangewezen onderscheidenlijk 

de gemeente van de plaats van vestiging (art 26 lid 2 Wgr).  

 


