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Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Geacht college, 

In het voorjaar van 2015 hebben wij u verzocht om, na toestemming van de gemeenteraad, in te stemmen met 
een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze wijziging 
was noodzakelijk in verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Volgens de 
gemeenschappelijke regeling is een wijziging mogelijk indien tenminste 2Ż3

e van de deelnemende gemeenten 
daarmee besluiten. Inmiddels heeft in 25 van de 26 gemeenten in onze veiligheidsregio positieve besluitvorming 
plaatsgevonden. Aan het 2Z3

e

-vereiste voor de wijziging van de regeling is derhalve ruimschoots voldaan. De 
gewijzigde regeling is overeenkomstig de geldende procedure door de gemeente Tilburg gepubliceerd in de 
Staatscourant. De gewijzigde regeling is daarmee op 1 januari 2016 in werking getreden. Bijgaand treft u een 
afschrift van de publicatie in de Staatscourant aan. 

In de voorbereiding en vaststellingsprocedure van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling hebben een 
aantal gemeenten aandacht gevraagd voor de aansluiting bij de problematiek inzake verbonden partijen. Gelet 
op het feit, dat de veiligheidsregio te maken heeft met 26 verschillende gemeenten zijn in de 
gemeenschappelijke regeling de minimumeisen voor de begrotingscylcus, die zijn vastgelegde in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen overgenomen. In de verschillende Nota's Verbonden Partijen van de 
gemeenten worden strengere eisen gesteld met betrekking tot de begrotingscyclus. Alhoewel in de 
gemeenschappelijke regeling de wettelijke minimumeisen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn 
opgenomen voldoet de veiligheidsregio in de praktijk aan de strengere eisen uit deze nota's. Om dit te 
verduidelijken is een Notitie Nota Verbonden Partijen en wijziging Gemeenschappelijke Regeling opgesteld. 
U treft deze ter informatie bijgaand aan. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen en Dagelijks Bestuur, 
de algemeen directeur, 

N.van Mourik 
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