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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit het college toestemming te geven de gemeenschappelijk regeling VRK te wijzigen
volgens het voorstel tot wijziging.
Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft besloten om een
voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming voor te leggen aan de
colleges in de regio. Met de wijziging heeft het bestuur van de VRK meer vrijheid van handelen om
snel te kunnen anticiperen op bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen. In de afgelopen
periode bijvoorbeeld is gebleken dat de directie ondersteund moest worden met een directeur
Bedrijfsvoering en dat de nieuwe politiewet het noodzakelijk maakte nieuw overleg te borgen met
de politie en het openbaar ministerie. De wijziging wordt voor toestemming voorgelegd aan de
raad.
Aanleiding

De aanleiding om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen is tweeledig: ten eerste is de
vastgestelde directiestructuur met een tweehoofdige directie onvoldoende toekomstvast. Het
voorstel is om de directiestructuur te regelen via een organisatieverordening van de VRK. Artikel 39
van de huidige Gemeenschappelijke Regeling bepaalt al dat het Algemeen Bestuur de inrichting
van de ambtelijke organisatie vaststelt in een organisatieverordening.
De tweede aanleiding is het opgaan van het regionaal politiekorps Kennemerland in de nationale
politie. Hierdoor is het Regionaal College als orgaan komen te vervallen. De behoefte aan
bestuurlijk overleg over politie en veiligheid op het niveau van Kennemerland blijft bestaan. Om
hiervoor een basis te bieden wordt voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling aan te vullen.
Het wijzigen van deze gemeenschappelijke regeling is een collegebevoegdheid.
De raad moet daarvoor conform art 1, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming
geven.
De toestemming kan slechts worden onthouden wegens, het in strijd zijn met het recht of het
algemeen belang. Daarvan is in dit geval geen sprake.
Programma

Programma 10 en 3
Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen
Algemene Wet Bestuursrecht
Beoogd doel en effect van het besluit

De voorgestelde wijzigingen dragen bij aan de organisatieontwikkeling van de VRK en het borgen
van overleg met politie en openbaar ministerie.
Directe maatschappelijke consequenties
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Geen directe. De wijziging heeft betrekking op de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio
Kennemerland.
Argumenten

1. de huidige gemeenschappelijke regeling wordt als te star ervaren omdat het bestuur van de
Veiligheidsregio Kennemerland elke verandering in de organisatiestructuur moet voorleggen aan
de afzonderlijke colleges in de regio. De artikelen 1, 40 en 47 worden zodoende veranderd:
Artikel 1 Definities
Schrappen onderdeel h: “de directeur……GHOR”
Wijzigingen onderdeel i: “de directie: de directeur GGD en regionaal commandant van de
brandweer gezamenlijk” wordt vervangen door “de directie: de medewerkers in de ambtelijke
organisatie die conform de organisatieverordening de directie vormen”.
Schrappen onderdeel l: “de regionaal commandant……brandweer”
Toelichting: de regeling noemt na aanpassing van de gemeenschappelijke regeling geen specifieke
directeuren meer, waarmee deze definities overbodig worden. De nieuwe formulering regelt dat de
inrichting van de directie beschreven wordt in de organisatieverordening. Artikel 39 van de
gemeenschappelijke regeling bepaalt al dat het Algemeen Bestuur de inrichting van de ambtelijke
organisatie vaststelt in een organisatieverordening.
Artikel 40: Directie en overige medewerkers
Schrappen lid 1, opnieuw nummeren de leden 2 t/m 5, wordt 1 t/m 4
Wijzigingen lid 2: schrappen “de regionaal commandant en de directeur GGD” en vervangen door
“leden van de directie”.
Toelichting: hiermee vervalt lid 1 waarin de regionaal commandant en de directeur GGD specifiek
als de twee directeuren van de VRK worden genoemd. In lid 2 vervalt ook de verwijzing naar deze
specifieke functie. De regeling houdt na de wijziging in dat het Algemeen Bestuur de leden van de
directie benoemt, schorst en ontslaat.
Artikel 47: Bestuursrapportages
Schrappen: “Het dagelijks bestuur draagt, gehoord de bestuurscommissies, tweemaal per jaar zorg
voor de samenstelling van de bestuursrapportages waarin de activiteiten van het openbaar lichaam
alsmede de voortgang daarvan zijn beschreven.”
Vervangen door: “Het dagelijks bestuur stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage vast en
biedt deze aan de bestuurscommissies en de gemeenten aan ter informatie”.
Toelichting: deze formulering draagt bij aan een strakkere en meer heldere procedure.
2. voor de inwerkingtreding van de nieuwe politiewet was het overleg tussen gemeenten, politie en
openbaar ministerie geborgd in het Regionaal College. Met de nieuwe politiewet is dit komen te
vervallen. In de regio hechten gemeenten, politie en openbaar ministerie aan regionale
afstemming. De voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling maakt dit mogelijk.
Artikel 6 Doelstelling
Na “brandweer” toevoegen: “en politie”
Toelichting: in dit artikel worden c. de onderwerpen benoemd waarvoor de bestuurscommissies
van de VRK fungeren als overlegplatform. Aan de onderwerpen veiligheid, brandweer, gezondheid,
maatschappelijke zorg en jeugd wordt nu toegevoegd het onderwerp politie.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
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Alternatieven

Het alternatief is om geen wijziging voor te stellen. Dit betekent dat het bestuur van de
Veiligheidsregio minder flexibel is om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het besturen
van de organisatie.
Risico’s

Geen
Financiële consequenties

Geen. Aanpassingen in de bedrijfsvoering worden opgevangen binnen de bestaande begroting.
Uitvoering van besluit

De publicatie/bekendmaking van elke deelnemende gemeente zal gelijktijdig plaatsvinden.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRK
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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