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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 4 november 2020 Bijlage : 8

Steller : A. Hellings Onderwerp : Aanpassen gemeenschappelijke regeling e.a.

1. Aanpassen gemeenschappelijke regeling
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
 Samenvoegen van de functionaris gemeentelijke oriëntatie met die van de coördinerend 

gemeentesecretaris
 Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel wordt Meierijstad
 Omissie wijzigen GR (de toelichting op 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.
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Omissie wijzigen GR (zie toelichting art. 12.3)
Bij de wijziging van de GR in 2017 is bij de publicatie een gedeelte van de toelichting weggevallen. 
Deze toelichting luidt als volgt:
‘Ten einde te voorkomen dat de kleine gemeenten door de grote gemeenten worden overvleugeld 
en vice-versa, dient bij toekomstige wijzigingen door deze meerderheid tevens 2/3 meerderheid 
van het aantal inwoners van de regio Brabant-Noord te worden vertegenwoordigd.
Voor de vaststelling van het aantal inwoners worden aangehouden de laatstelijk door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.’

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.

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.
Van de hiervoor gestelde 2/3 meerderheid is alleen sprake als hierdoor tenminste 2/3 van het 
aantal inwoners van de regio wordt vertegenwoordigd.

Procesgang wijziging gemeenschappelijk regeling
De “wijziging gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord” is op 27 juli jl. ter 
besluitvorming voor bij de deelnemende rechtspersonen aangeboden. 
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, waarbij tenminste 2/3 van het aantal inwoners van de regio wordt 
vertegenwoordigd, met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben ingestemd is 
deze getroffen en kan deze per 1 januari 2021 in werking treden. 
Bekendmaking zal plaatsvinden op de daarvoor voorgeschreven wijze.

Processtappen wijziging gemeenschappelijk regeling 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) 27-07-2020

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 november de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
vaststellen, zodat deze voor 1 januari 2021 bekend kan worden gemaakt.

Op 26 oktober jl. is vastgesteld of de raden toestemming aan hun colleges hebben verleend om 
over te gaan tot wijziging van de GR (zie bijlage 1). Veertien van de 18 partijen hebben hun 
toestemming verleend. Daarmee is voldaan aan de noodzakelijke 2/3 meerderheid van zowel het 
aantal rechtspersonen als het aantal inwoners.
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Overige documenten
Bovenstaande ontwikkelingen vragen ook om een aanpassing van de volgende documenten:

 Financiële verordening
 Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
 Controleverordening
 Convenant samenwerkingsafspraken met VRBZO, Politie en OM
 Organisatiebesluit

De totstandkoming en/of wijzigingen in deze documenten worden hierna puntsgewijs toegelicht.

2. Financiële verordening
Deze verordening is aangepast aan de huidige organisatiestructuur en aan het uittreden van de 
Politie. De verordening is geactualiseerd o.b.v. huidige wet- en regelgeving. Daardoor zijn er 
artikelen toegevoegd zoals: 1. definities, 7. externe controle, 13. autorisatie investeringsbudgetten, 
16. misbruik en oneigenlijk gebruik 21. verbonden partijen en 25. aanbesteding en inkoop.
Daarnaast zijn de gebruikte termen rondom de adoptiegroep in overeenstemming gebracht met 
die in het Organisatiebesluit. 

3. Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en 
doeltreffendheid

De bestaande verordening stamt uit 2007 en was sterk veroudert, daarom is ervoor gekozen om 
deze in z’n geheel te herzien rekening houdend met de huidige organisatiestructuur en het 
uittreden van de Politie. Kernwoorden bij de actualisatie zijn: eenvoudiger, actualisatie huidige 
wet- en regelgeving en afgestemd op de vastgestelde taken en bevoegdheden in de organisatie. 

4. Controleverordening
Deze verordening is aangepast aan de huidige organisatiestructuur en aan het uittreden van de 
Politie. De verordening is geactualiseerd o.b.v. huidige wet- en regelgeving. 

5. Convenant samenwerkingsafspraken met VRBZO, Politie en OM
De Wet Veiligheidsregio (artikel 19) schrijft voor dat er een convenant wordt opgesteld tussen het 
bestuur van de Veiligheidsregio, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie met het oog op 
de samenwerking bij branden, rampen en crises (of de dreiging ervan). 
Het doel van een convenant is dat de samenwerking tussen Nationale Politie, Veiligheidsregio’s 
en Openbaar Ministerie te bevorderen door het maken van duidelijke, uniforme en transparante 
afspraken over de samenwerkingsrelatie, zodat helder is wat er van elkaar verwacht kan worden. 
Het convenant omvat zowel de koude als de warme fase van de crisisbeheersing en schenkt 
tevens aandacht aan risicogerichtheid. De afspraken uit dit convenant zullen door de diensten 
worden geborgd in de eigen plannen en waar verdere uitwerking noodzakelijk is en voor de 
gezamenlijk afgesproken activiteiten, zullen jaarlijkse multidisciplinaire werkplannen worden 
opgesteld onder regie van de veiligheidsregio. Voor afspraken m.b.t. crisiscommunicatie zal er een 
aparte bijlage worden opgesteld voor 1 januari 2021.

Omdat binnen het verzorgingsgebied van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie de 
Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost vallen is het convenant in gezamenlijkheid 
met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgesteld. 

Landelijke modelconvenant
Bij de uitwerking is uitgegaan van het landelijke modelconvenant zoals eerder is vastgesteld door 
de Raad directeuren veiligheidsregio (2017). 

6. Organisatiebesluit
Deze besluit is aangepast aan de huidige organisatiestructuur, het uittreden van de Politie, de 
vorming van de Meldkamer Oost-Brabant en de samenvoeging van de functionaris gemeentelijke 
oriëntatie met die van de coördinerend gemeentesecretaris.
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Advies adoptiegroep
De adoptieambtenaren geven een positief advies.

Procesgang
Processtap Datum

MT-VRBN 24-08-‘20

Regiegroep 27-08-‘20

Veiligheidsdirectie 10-09-‘20

Adoptieambtenaren 23-09-‘20

Dagelijks bestuur 07-10-‘20

Algemeen bestuur 04-11-‘20

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de navolgende stukken vast te stellen:

a. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2021;
b. Financiële verordening;
c. Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid;
d. Controleverordening.

2. Kennis te nemen van:
a. Convenant samenwerkingsafspraken met VRBZO, Politie en OM;
b. Organisatiebesluit.

Akkoord Ja Nee

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

Bijlage(s)

1. Toestemming raden wijziging van Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Concept Gemeenschappelijke regeling
3. Concept Financiële verordening
4. Concept Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
5. Concept Controleverordening
6. Concept Organisatiebesluit
7. Convenant Veiligheidsregio's Politie OM

1. Bijlage Actielijst Convenant Politie Veiligheidsregio en OM


	1. Aanpassen gemeenschappelijke regeling
	Overige documenten
	2. Financiële verordening
	3. Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
	4. Controleverordening
	5. Convenant samenwerkingsafspraken met VRBZO, Politie en OM
	6. Organisatiebesluit
	Advies adoptiegroep
	Procesgang
	Voorstel
	Bijlage(s)

