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Samenvatting
In artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald,
dat toestemming van de gemeenteraden nodig is voor het aangaan van een wijziging van
een gemeenschappelijke regeling. Definitieve vaststelling van de gemeenschappelijke
regeling is voorzien in het Algemeen Bestuur VrZW op 10 februari 2017.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
De Raad besluit akkoord te gaan met bijgaande wijziging in de gemeenschappelijke
regeling 2016 VrZW. Dit betreft een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling
naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief een
wijziging van de stemverhouding zoals besloten in het Algemeen Bestuur van 24
november jl.
Beleidskader
Openbare Orde en Veiligheid

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
In artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald,
dat toestemming van de gemeenteraden nodig is voor het aangaan van een wijziging van
een gemeenschappelijke regeling. Definitieve vaststelling van de Gemeenschappelijke
regeling is voorzien in het Algemeen Bestuur VrZW op 10 februari 2017.
Probleem
n.v.t.
Doel/resultaat
De Raad besluit akkoord te gaan met de wijziging in de gemeenschappelijke regeling
2016 VrZW. Dit betreft een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling naar
aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief een wijziging van
de stemverhouding zoals besloten in het Algemeen Bestuur van 24 november jl.
1

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd, waardoor er ook een wijziging
noodzakelijk is van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland.
De belangrijkste wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn:
1. De leden van het dagelijks bestuur mogen qua stemverhouding niet de meerderheid
vormen van het Algemeen Bestuur (artikel 12);
2. De termijn voor het indienen van een zienswijze op de begroting is verlengd van 6
weken naar 8 weken (artikel 22);
3. De begroting dient niet voor 15 juli 2016, maar voor 1 augustus 2016 aan
Gedeputeerde Staten te worden aangeboden (artikel 22);
4. De algemene en financiële kaders en beleidsmatige kaders voor het toekomstige jaar
en de (voorlopige) jaarrekening dienen voor 15 april van het lopende jaar aan de raden
van de deelnemende gemeenten te worden aangeboden (artikel 21).
Deze wijzigingen zijn in bijgaande bijstelling verwerkt en met geel gearceerd.
Over de stemverhoudingen was een impasse ontstaan waardoor bijgaande
wijzigingsvoorstel niet eerder kon worden voorgelegd. Deze impasse is nu doorbroken.
De aangepaste stemverhouding in het Algemeen Bestuur houdt in dat alle gemeenten
één stem hebben. Dit maakt het alsnog mogelijk om het Dagelijks Bestuur te vormen uit
de Voorzitter, de portefeuillehouder Financiën en de portefeuillehouder P&O. Zijnde de
burgemeesters van Zaanstad, Purmerend en Wormerland. De keuze van een Dagelijks
Bestuur waarin de portefeuillehouders Financiën en P&O zitting hebben doet meer recht
aan de wettelijke taken die bij het Dagelijks Bestuur belegd zijn (met name op het
gebied van toezicht en uitvoering van bedrijfsvoering).
Het gewijzigde artikel in de gemeenschappelijke regeling 2016 VrZW over besluitvorming
en stemverhouding betreft het volgende:
Artikel 10. Besluitvorming
1. Elk lid van het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering één stem.
2. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de
stemmen, dan wordt het agendapunt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering
van het Algemeen Bestuur. Indien de stemmen dan opnieuw staken, dan beslist de stem
van de Voorzitter.
3. In de gevallen waarin de burgemeesters van de gemeenten Zaanstad en Purmerend
overwegende bezwaren hebben tegen een besluit en met het oog daarop tegenstemmen,
leiden die tegenstemmen tot verwerping van het besluit.
4. Overwegende bezwaren kunnen uitsluitend de volgende specifieke besluiten betreffen:
- vaststellen begroting en jaarrekening;
- voorstellen met betrekking tot wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling;
- besluiten die onderworpen zijn aan artikel 14 en 15 Wet veiligheidsregio’s; dit betreft
het vaststellen van beleidsplan en regionaal risicoprofiel.
Alternatieven
n.v.t.
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Financiële middelen
n.v.t.
Betrokkenen
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Communicatie
n.v.t.
Bijlagen
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling 2016 VrZW
Brief aan Veiligheidsregio

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

17/02

Wijziging gemeenschappelijke regeling 2016 VrZW

Datum:

9 januari 20176
februari 2017
Cie ABV: 23 januari;
Raad: 6 februari
2017

Procedure:

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 3 januari 2017
Besluit:
akkoord te gaan met de wijziging in de gemeenschappelijke regeling 2016 VrZW. Dit
betreft een aanpassing van de gemeenschappelijk regeling naar aanleiding van de
nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, inclusief een wijziging van de
stemverhouding zoals besloten in het Algemeen Bestuur van 24 november jl.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 6 februari 2017
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand

R. Meerhof
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