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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 januari 2015 is een wijziging van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' in werking getreden. De 
huidige 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' dient in 
overeenstemming te worden gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en 
aanverwante regelgeving. Op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's dient het college van 
burgemeester en wethouders de gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Gelet op artikel 1, tweede lid 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het college daarvoor echter wel de toestemming van de 
gemeenteraad te krijgen. Dit geldt ook voor een wijziging van de regeling. Volgens de wettelijke bepaling 
kan de gemeenteraad toestemming slechts weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

2. Achtergrond 
De wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeling hebben betrekking op: 

» Verankering van het intergemeentelijk bestuursmodel in de Wet gemeenschappelijke regelingen 
door middel van een aantal vaste voorzieningen; 

» Elementen die de positie van het algemeen bestuur versterken; 
» Versterking invloed gemeenteraden deelnemers op begroting en jaarrekening; 
» Overige relevante wijzigingen: zienswijze gemeenten bij instellen bestuurscommissies en wijze 

van bekendmaking (wijziging) van de gemeenschappelijke regeling. 
Meer informatie over deze wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen treft u aan in de 
betreffende bijlage bij dit raadsvoorstel en -besluit. Overigens informeerden wij u over deze wetswijziging 
ook reeds bij raadsmededeling van 27 januari 2015, nr BM 1500175. 

3. Overwegingen 
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling betreft vooral een redactionele en technische wijziging 
als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke regeling 
is aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Teksten van de gemeenschappelijke regeling zijn in 
overeenstemming gebracht met de wet en waar nodig, dan wel in verband met de leesbaarheid, is de 
regeling aangevuld. 

Ter inzage ligt: 



De meest relevante wijzigingen, die de aandacht verdienen zijn: 
» De bevoegdheidsverdeling tussen Algemeen en Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio is in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen aangepast; 
« De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen legt het werkgeverschap in handen van het 

Dagelijks Bestuur. Bepalingen inzake benoeming, organisatiebesluit en vaststellen rechtspositie 
zijn daaraan aangepast. 

» De nieuwe regels met betrekking tot financiële kaders, jaarrekening en begroting in de Wet 
gemeenschappelijke regels, bedoeld om de invloed van gemeenteraden te versterken zijn 
verwerkt in de financiële bepalingen van de regeling. 

In de periode medio januari tot medio maart heeft een uitgebreide ambtelijke consultatie onder alle 26 
deelnemende gemeenten plaatsgevonden. De reacties zijn zo veel mogelijk verwerkt in het aangeboden 
voorstel. Conform planning van de veiligheidsregio ligt de 'Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant nu ter besluitvorming bij de colleges van de 26 gemeenten. 
Wij zijn voornemens in te stemmen met de voorgestelde wijziging. De tekst van de gewijzigde regeling, 
inclusief een overzicht van de ten opzichte van de huidige regeling door het algemeen bestuur van de 
veiligheidsregio voorgestelde wijzigingen, treft u als bijlage aan bij dit voorstel. 

4. Middelen 
Niet van toepassing. 

5. Risico's 
Geen. 

6. Communicatie/Aanpak 
Uiterlijk 31 augustus wordt een reactie van de colleges verwacht. Zodra tenminste tweederde van de 
colleges hebben ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is deze getroffen en 
kan deze op 1 januari 2016 in werking treden. Bekendmaking zal plaats moeten vinden door plaatsing in 
de Staatscourant door de gemeente Tilburg. 

7. Voorstel 
Wij stellen uw raad voor om ons college toestemming te geven om in te stemmen met een wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, zoals voorgesteld door het 
Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ste 
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