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Aan : Algemeen bestuur Datum : 1 juli 2020 Bijlage : 1

Steller : A. Hellings Onderwerp : Aanpassen gemeenschappelijke regeling

Algemene toelichting
Sedert de laatste aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) per 1 januari 2017 zijn er 
verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven om de GR wederom aan te passen. Het betreft:

 Uittreden Nationale Politie

 Uittreden gemeente Haaren (zie agp 9. Uittredingsvoorwaarden Gemeente Haaren)

 Samenvoegen van de functionaris gemeentelijke oriëntatie met die van de coördinerend 
gemeentesecretaris

 Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel wordt Meierijstad

 Omissie besluitvorming (art. 12.3)

 Kleine actualisaties, correcties en aanpassingen

Uittreden politie
De voormalige Politieregio Brabant-Noord was - tot en met de overgang naar de nieuwe 
organisatievorm binnen de Nationale Politie - deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van 
de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De deelname van de politie aan deze regeling beperkte zich 
tot de taken op het gebied van het gemeenschappelijke meldcentrum in ‘s-Hertogenbosch en de 
samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
Na de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 is de eenheid Oost-Brabant van rechtswege 
deelnemer geworden aan deze gemeenschappelijke regeling. 

De wettelijke en organisatorische ontwikkelingen die sinds 2010 op het terrein van de 
Veiligheidsregio’s en politie hebben plaatsgevonden, hebben eerder geleid tot voorbereidingen om 
uit de gemeenschappelijke regeling te treden en de samenwerking tussen Veiligheidsregio 
Brabant-Noord en de politie in een andere juridische vorm te laten beklijven. De basis voor deze 
voorbereidingen was gelegen in de Wet op de Veiligheidsregio’s, die op 1 oktober 2010 in werking 
is getreden. Op basis van deze wet had de eenheid Oost-Brabant per 1 januari 2012 uit de 
gemeenschappelijke regeling moeten treden. Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord 
had vervolgens een convenant moeten afsluiten met de Nationale Politie om de gewenste 
samenwerkingsafspraken formeel vast te leggen.

Het uittreden van de politie uit de GR is de afgelopen jaren al enkele malen aan de orde geweest. 
In de ambtelijke voorbereiding van het uittreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling 
werd geconstateerd dat het proces van uittreden zeer complex was. Deze complexiteit was vooral 
gelegen in het verkrijgen van inzicht op de financiële en fiscale consequenties van het uittreden 
voor wat betreft het gemeenschappelijk meldcentrum (nu Meldkamer Oost-Brabant), voor zowel 
de politie als de overige deelnemers aan deze regeling.

Het moment van uittreden van de politie (eenheid Oost-Brabant) uit de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord werd uiteindelijk afhankelijk gemaakt van de 
inwerkingtreding van de Wijzigingswet Meldkamers en de lokale uitwerking van het landelijk 
convenant samenwerking Veiligheidsregio’s, Politie en Openbaar Ministerie (OM). Nu per 1 juli 
2020 de Wijzigingswet Meldkamers in werking treedt is het moment daar om het uittredingsproces 
in gang te zetten.

Voorstel    

AGP 11
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Uittredingsvoorwaarden Politie
Een belangrijke voorwaarde voor het uittreden van de politie is dat het bestuur van de 
Veiligheidsregio een convenant, zoals bedoeld in artikel 19 Wvr, sluit met de regionale eenheid 
van de politie en het Openbaar Ministerie: 

Artikel 19
Het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef en de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 
12, eerste lid, sluiten een convenant met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en 
crises. Het convenant heeft in ieder geval betrekking op de meldkamerfunctie, de 
informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele 
prestaties van de politie bij rampen en crises.

Er is een landelijk convenant opgesteld dat door alle landelijke vertegenwoordigers is 
geaccordeerd en als basis dient voor het “lokaal” op te stellen convenant. Aangezien een dergelijk 
convenant ook dient te worden gesloten tussen politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost is er eerder voor gekozen om bij het tot stand komen van dit convenant in een 
projectstructuur samen te werken met deze partijen. Naar verwachting kan het convenant uiterlijk 
aan het einde van dit jaar ter vaststelling aan het bestuur worden voorgelegd.

Omissie besluitvorming (art. 12.3)
Bij de wijziging van de GR in 2017 zou de wijziging van art. 12.3 lid 2 uiteindelijke geen doorgang 
vinden, omdat de rechtsgeldigheid ervan ter discussie stond. In de gepubliceerde versie is dit wel 
aangepast bij de toelichting op dit artikel, maar niet in het artikel zelf. 

Bovenstaande ontwikkelingen vragen, exclusief de GR, een aanpassing van van de volgende 
documenten:

Naam document Besluit door

 Financiële verordening AB 4-11-2020

 Verordening periodiek onderzoek 
doelmatigheid en doeltreffendheid

AB 4-11-2020

 Controleverordening AB 4-11-2020

 Convenant samenwerkingsafspraken 
met VRBZO, Politie en OM

AB’s

 Organisatiebesluit DB 7-10-2020

Bovenstaande documenten zullen, waar nodig, onderstaande processtappen doorlopen, zodat de 
finale besluitvorming in lijn is met de vaststelling van de aangepaste Gemeenschappelijke 
Regeling.

Processtap Datum

MT-VRBN 03-08-‘20

MT-VRBN 17-08-‘20

Regiegroep 27-08-‘20

Veiligheidsdirectie 10-09-‘20

Adoptieambtenaren 23-09-‘20

Dagelijks bestuur 07-10-‘20

Algemeen bestuur 04-11-‘20

Rol gemeenteraad 
Op grond van art. 1 van de WGR kunnen wijzigingen van en uittredingen uit de GR pas worden 
gerealiseerd na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Deze toestemming kan slechts 
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
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Volgens Art. 12.3 van de GR VRBN kan de GR worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van 
tenminste 2/3 van de deelnemende bestuursorganen. Iedere gemeente en ook de politie hebben 
één stem.

Procesgang
Conform planning van de veiligheidsregio ligt de “wijziging gemeenschappelijk regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord” vanaf 8 juli ter besluitvorming voor bij de deelnemende 
rechtspersonen zijnde de colleges van de 17 gemeenten en de Nationale Politie. 
N.B. het besluit wordt door de 18 partijen genomen, de ondertekening van het voorstel zal echter 
alleen plaatsvinden door de 16 overgebleven partijen.

Uiterlijk 1 oktober wordt een reactie van de colleges verwacht. Zodra tenminste 2/3 van 
deelnemende rechtspersonen hebben ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling is deze getroffen en kan deze per 1 januari 2021 in werking treden. 
Bekendmaking zal plaatsvinden op de daarvoor voorgeschreven wijze.

Processtap Datum

Veiligheidsdirectie (mondeling) 14-05-2020

Aan Dagelijks Bestuur/Politie (instemmen met concept) 3-06-2020

Algemeen Bestuur (instemmen met concept) 1-07-2020

Verzending van het concept aan Colleges
(mede tbv toestemming gemeenteraden)

8-07-2020

Gemeenteraden (toestemming) vóór 1-10-2020

Colleges van burgemeester en wethouders en Politie (besluiten) vóór 1-10-2020

Dagelijks Bestuur (kennisnemen van vaststelling wijziging 
gemeenschappelijke regeling door colleges/Politie)

7-10-2020

Algemeen Bestuur (kennisnemen van vaststelling wijziging 
gemeenschappelijke regeling door colleges/Politie)

4-11-2020

Bekendmaking  vóór 1-01-2021

Ná de toestemming van de raden én na het besluit van de colleges kunnen het Algemeen Bestuur 
en de Nationale Politie op 4 december de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
vaststellen, zodat deze voor 1 januari 2021 bekend kan worden gemaakt.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande beslispunten:

1. In te stemmen met het uittreden van de Politie uit de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord;

2. In te stemmen met het uittreden van de gemeente Haaren uit de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;

3. Voor het overige in te stemmen met het concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord.

4. Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming voor te 
leggen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en de Korpschef van 
de Nationale Politie.

Akkoord Ja Nee

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  ……………

Bijlage(s)

1. Concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling
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