
Transponeringstabel voorgestelde wijzigingen in gemeenschappelijke regeling VRU 1 van 4

Nieuw 

artikel Oud artikel Wijzigingen

1.1 1 lid 1

De systematiek gekozen bij de nieuwe begripsbepalingen is dat begrippen uit de Wet veiligheidsregio's van toepassing zijn, alsmede zijn een aantal begrippen aangepast 

omdat ze niet langer in de gemeenschappelijke regeling voorkomen of omdat begripsbepalingen niet helemaal aansloten. Zo is bijvoorbeeld de definitie van de gemeenten 

aangepast omdat formeel niet de gemeenten (de rechtspersoon) deelnemer zijn, maar de colleges zijn de deelnemers

1.2 3.1

Een gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter behartiging van bepaalde belangen (art. 1 lid 1 Wgr), welke belangen in de gemeenschappelijke regeling moeten 

worden opgenomen (art. 10 lid 1 Wgr). Dit artikel voorziet daarin, en sluit daarbij aan bij artikel 2 Wvr. Op die manier ontstaat geen licht in definities van de Wvr en van de 

gr.

1.3 2.1 Dit artikel is redactioneel gewijzigd, gelet op de nieuwe definitiebepalingen

2.1 2.2 lid 1 Geen inhoudelijke wijziging

2.2 lid 1 4.1 lid 1 Geen inhoudelijke wijziging

2.2 lid 2 4.1 lid 4 Geen inhoudelijke wijziging

2.2 lid 3 4.1 lid 5 Op verzoek juristenoverleg een algemene bepaling van gemaakt.

2.3 lid 1 4.2 lid 1 Geen inhoudelijke wijziging

2.3 lid 2 4.2 lid 1 Geen inhoudelijke wijziging

2.3 lid 3 t/m 

6 niet geregeld Volgt uit artikel 22 Wgr in samenhang met Gemeentewet. Op verzoek van juristenoverleg deze bepaling niet geschrapt i.v.m. quorum-eis

2.4 4.2 lid 2 en3 

In lid 4 is een wijziging aangebracht. Wijziging/liquidatie worden niet langer genoemd omdat wijziging geen bevoegdheid van het algemeen bestuur is. Ook de 

belastingverordening is vervallen, nu die bevoegdheid niet overgedragen mag worden

2.5 4.3

4.3 lid 4 is komen te vervallen. Artikel 13 lid 4 Wgr maakt meervoudig stemrecht mogelijk waarbij gedifferentieerd kan worden per gemeente. Het lid laat niet toe ook nog 

per type besluit te differentiëren. Dat kan alleen via stemming met gekwalificeerde meerderheden.

2.6 lid 1 4.2 lid 4 Geen inhoudelijke wijziging

2.6 lid 2 nieuw Opgenomen ter verduidelijking

2.7 lid 1

5.1 lid 1 en 2; 

5.2 lid 1 De voorzitter en maximaal 4 leden (dus totaal maximaal 5) anders dan voorheen minmaal vier, maximaal 8 leden naast de vooriztter (totaal maximaal 9)

2.7 lid 2 5.2 lid 2 Geen inhoudelijke wijziging

2.7 lid 3 5.2 lid 3 Artikel is redactioneel ingekort

2.7 lid 4 nieuw Volgt uit artikel 19a lid 3 Wgr-nieuw

2.8 lid 1 en 2 5.3 lid 1 en 2 Geen inhoudelijke wijziging

2.8 lid 3 en 4

nieuw/5.3 lid 

3 Opgenomen ter verduidelijking; volgt reeds uit Gemeentewet

2.9 6.1 lid 1 Aangepast o.g.v. gewijzigde Wet veiligheidsregio's

2.10 2.9 lid 3 Aangevuld is dat er naast een plv. voorzitter ook een verdere vervangingsregeling komt

2.11 2.2 lid 2 Niet strikt noodzakelijk artikel o.g.v. art. 24 Wgr maar op verzoek juristenbijeenkomst laten staan
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Nieuw 

artikel Oud artikel Wijzigingen

2.12 2.2 lid 3 Geen inhoudelijke wijziging

2.13 lid 1 8.2 lid 1

Naast de algemeen directeur worden de overige functionarissen niet langer genoemd, omdat deze reeds op grond van de Wet veiligheidsregio's worden benoemd. Verzoek 

VRU was deze herhaling te vermijden

2.13 lid 4 8.2 lid 5 Geen inhoudelijke wijziging, verwijzing naar de de gemeentewet opgenomen in vierde lid. 

2.13 lid 3 8.2 lid 3

Naast de algemeen directeur worden de overige functionarissen niet langer genoemd, omdat deze reeds op grond van de Wet veiligheidsregio's worden benoemd. Verzoek 

VRU was deze herhaling te vermijden

3.1 lid 1 3.2 lid 1

Gekozen is om nader af te bakenen wat overgedragen wordt, conform artikel 10 Wvr; de Wvr zelf zegt namelijk dat bij de regeling  bevoegdheden moeten worden 

overgedragen en kent deze niet zelf toe.

3.1 lid 2 3.2 lid 2 en 3 Aangepast o.g.v. nieuwe structuur van taakuitvoeringsovereenkomsten

3.1 lid 3 nieuw Dit artikel is op verzoek van directie veiligheidsregio toegevoegd om de mogelijkheid open te houden een andere GR op te richten.

3.1, lid 4 nieuw Opgenomen dat zienswijze procedure geldt voor oprichten van of deelnemen in gemeenschappelijke regelingen door de veiligheidsregio

3.2 lid 1 t/m 

4 nieuw

Opgenomen o.g.v. nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 3.3 onder b GR-oud is hierin eveneens opgenomen). Tevens bepaling opgenomen dat AB nota 

verbonden partijen optstelt.

3.2 lid 5 nieuw

Op verzoek van directie veiligheidsregio is een lijstje opgenomen met regelingen die in elk geval moeten worden opgesteld; op verzoek van juristenbijeenkomst zijn klachten- 

en bezwarenregelingen toegevoegd

3.3 nieuw Opgenomen o.g.v. nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen; extra beperkingen toegevoegd voor besluiten uit art. 3.2

3.4 7.2 Gemodificeerd n.a.v. nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen; daarnaast ook een actieve informatieplicht opgenomen op verzoek juristenbijeenkomst

3.5 en 3.6

nieuw; 5.1 lid 

3; 8.1; 8.3; 

8.4

Opgenomen ogv nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen; komt deels overeen met 5.1 lid 3 GR-oud en art. 8.1/8.4 GR-oud (dagelijks bestuur moet organisatieregeling 

opstellen alsmede rechtspositionele regelingen e.d.) en 8.3 GR-oud

3.7 7.1 Gemodificeerd n.a.v. nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen; daarnaast ook een actieve informatieplicht opgenomen op verzoek juristenbijeenkomst

3.8 6.1 lid 2 Gemodificeerd ogv nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen

3.9 7.1 Gemodificeerd n.a.v. nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen; daarnaast ook een actieve informatieplicht opgenomen op verzoek juristenbijeenkomst

4.1 9.1/9.5 Gewijzigd op basis van Wgr-wijziging (art. 35 lid 6 Wgr-nieuw);

4.2 4.1 Verwijzing opgenomen naar circulaire BZK

4.2/4.2a 2.3 / nieuw Lid 1 en 2 komen overeen met het oude artikel 2.3; artikel 4.2a biedt een kapstok voor de bijdrageverordening waarin de kostenverdeelsystematiek wordt vastgelegd

4.3 nieuw

Ingevoerd op basis van artikel 34b Wgr-nieuw; Conform gebruik in de veiligheidsregio zijn de termijnen vervroegd en geldt er voorts een zienswijzenprocedure voor de 

kadernota

4.4 lid 1-6 9.2 lid 4-8 Aangesloten bij nieuwe Wgr zoals deze geldt na wijziging
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Nieuw 

artikel Oud artikel Wijzigingen

4.4 lid 7 9.3

Artikel 9.3 GRVRU (huidig) gaat over begrotingswijzigingen. Hoofdregel bij een begrotingswijziging is dat de zienswijzenprocedure van artikel 35 Wgr van toepassing is. De 

gemeenschappelijke regeling mag echter bepalen dat sommige begrotingswijzigingen niet aan de zienswijzenprocedure zijn onderworpen. Daarmee blijven het echter wel 

begrotingswijzigingen. Artikel 9.3 lid 3 GRVRU is dan ook in die zin geredigeerd, nu wordt immers de suggestie gewekt dat er geen sprake is van een begrotingswijziging. Het 

nieuwe artikel 4.4 lid 7 herhaalt de hoofdregel uit de Wgr dat de zienswijzenprocedure van toepassing is en kent een uitzondering voor die begrotingswijzigingen die geen 

gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen.

4.5 lid 1 9.6 lid 3

4.5 lid 2 9.6 lid 1-2

De zienswijzenprocedure voor de begroting is op verzoek van de veiligheidsregio geschrapt. Aangesloten is bij de nieuwe wettelijke systematiek voor een voorlopige 

jaarrekening. Idee is dat de raad deze kan betrekken bij de zienswijzen voor de begroting van het daaropvolgende jaar. De raad kan natuurlijk altijd reageren richting het ab 

of het db, maar er geldt geen formele zienswijzenprocedure

4.5 lid 3 9.6 lid 4

5.1 11.1 Aangepast aan Wet veiligheidsregio's

5.2 11.1 Aangepast aan Wet veiligheidsregio's; Wel uittredingsvoorwaarden opgenomen voor het geval dat er uittreding plaatsvindt na grenswijzigingen in de amvb

5.3 11.4 Toegevoegd is wie voorstellen tot wijziging kunnen doen; burgemeester beslist niet langer mee, nu deze is uitgetreden (zie aanhef)

5.4 11.5 Nu het om verplichte regelingen gaat kan deze niet opgeheven worden

6.1 10.1 Bepaling aangepast aan de hand van suggesties van de provincie Utrecht bij andere gemeenschappelijke regelingen

6.2 12.1 lid 1 Geen inhoudelijke wijziging

6.3 12.1 lid 3 Geen inhoudelijke wijziging

6.4 12.1 lid 2 Gewijzigd i.v.m. wijziging regeling

6.5 12.2 Geen inhoudelijke wijziging (anders dan vervallen jaartal)

Aanhef Aanhef

De burgemeesters waren deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling VRU. Omdat de Wet veiligheidsregio's voorschrijft dat de veiligheidsregio bij een collegeregeling 

worden ingesteld, zijn de burgemeesters als aparte deelnemer geschrapt. Zij nemen daartoe een uittredingsbesluit. Dat laat onverlet dat de burgemeesters (als 

vertegenwoordiger van het college) wel het algemeen bestuur blijven vormen.

geschrapt 1 lid 2 Dit lid is komen te vervallen, omdat dit al volgt uit het feit dat zaken "van overeenkomstige toepassing" worden verklaard (zie aanw. 83 lid 2 AR)

geschrapt 4.1 lid 3

Geschrapt, want overbodig. Er is altijd iemand die het ambt burgemeester uitoefent (een waarnemer of plaatsvervanger), en dus kan de burgemeester ("het ambt") altijd 

komen

geschrapt 4.2 lid 5-6 Op verzoek VRU geschrapt, wordt uitgewerkt in RvO

geschrapt 6.1 lid 2 Niet herhaald omdat dit ook uit artikel 12 lid 3 Wgr volgt
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Nieuw 

artikel Oud artikel Wijzigingen

geschrapt 3.3 a

Artikel 3.3 onder a GRVRU omschrijft dat aan het bestuur van de VRU alle bevoegdheden tot regeling en bestuur zijn overgedragen die binnen de taken van de VRU vallen. 

Deze delegatie is niet voldoende concreet omschreven, en kan zodoende ook niet als grondslag voor delegatie gelden. Vaste jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak gaat er van uit dat een overdracht onder verwijzing naar het belang of de taken van de regeling niet voldoende concreet is, daarbij moet expliciet 

worden verwezen naar de bevoegdheden. Het is daarbij wel afdoende dat verwezen wordt naar bijvoorbeeld alle bevoegdheden van een bepaalde wet, zodat niet alle 

afzonderlijke bevoegdheden hoeven te worden opgesomd. Een ander aandachtspunt is dat zowel bevoegdheden tot regeling als tot bestuur zijn overgedragen. Dit sluit aan 

bij de mogelijkheden die artikel 30 lid 1 Wgr biedt, maar dit moet natuurlijk in de gemeenschappelijke regeling dan wel duidelijk worden. Het herhalen van deze ruime 

omschrijving is niet afdoende. Dat wringt des te meer omdat niet bepaald kan worden welke bevoegdheden tot vooral regeling nu zijn overgedragen. De gemeenteraden 

zijn immers geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling, het is een collegeregeling. Dat betekent dat de raden ook geen bevoegdheden kunnen overdragen. 

Geconcludeerd moet dus worden dat het artikellid zoals het er nu staat, in strijd is met zowel artikel 10 lid 2 Wgr als met artikel 30 lid 1 Wgr. Een vergelijkbaar artikel is dan 

ook niet meer opgenomen

geschrapt 3.3c Deze bevoegdheid hoeft niet apart te worden opgenomen, volgt reeds uit het feit dat een overeenkomst kan worden gesloten

geschrapt 3.3d Geschrapt, want volgt reeds uit Wvr

geschrapt 3.3e

Artikel 3.3 onder e GRVRU is in strijd met artikel 30 lid 1 Wgr en is zodoende geschrapt. De bevoegdheid tot het heffen van leges kan aan een gemeenschappelijke regeling 

worden overgedragen op grond van artikel 30 lid 1 Wgr. Dit artikel gaat er, ook gelet op vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van 

Beroep, echter van uit dat slechts deelnemende bestuursorganen bevoegdheden kunnen overdragen. In casu zijn dat dus de colleges van burgemeester en wethouders (en 

thans nog de burgemeesters, zie echter punt 1). De bevoegdheid om leges te heffen (in te stellen) is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college van 

burgemeester en wethouders kan deze bevoegdheid dus niet overdragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. De raad kan dat evenmin, nu hij geen deelnemer is. Het 

bestuur van de veiligheidsregio, op grond van de Wet veiligheidsregio’s verplicht ingesteld bij een collegeregeling, kan dus nimmer leges invoeren. Het is wel mogelijk dat de 

raden zelf legesverordeningen vaststellen, en dat via artikel 232 lid 4 Gemeentewet de feitelijke heffing en invordering wordt overgedragen.

geschrapt 3.3f Op verzoek veiligheidsregio geschrapt omdat dit bevoegdheid van raad zou moeten zijn

geschrapt 3.4

Deze opdracht is geschrapt, omdat de overeenkomst ook kan worden gesloten zonder grondslag in de gemeenschappelijke regeling. De politie MN heeft geen status aparte 

in de gemeenschappelijke regeling en anders zouden ook andere overeenkomsten genoemd kunnen worden

geschrapt 8.1 f

Artikel 8.1 onder f GRVRU gaat over het verantwoording afleggen van de directeur publieke gezondheid aan het algemeen bestuur. Dit is echter incorrect. De directeur 

publieke gezondheid is een ambtenaar die zowel binnen de hiërarchie van de regionale gezondheidsdienst als de veiligheidsregio valt. Binnen de organisatie van de 

veiligheidsregio is de directeur publieke gezondheid immers verantwoordelijk voor het onderdeel GHOR. Dit blijft een ambtelijke taak die onder verantwoordelijkheid van 

het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd. Het dagelijks bestuur is vervolgens verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. In het Nederlandse staatsrecht bestaan geen 

politieke verantwoordingsplichten voor ambtenaren, zoals deze in artikel 8.1 onder f GRVRU wel worden verondersteld. Een vergelijkbaar artikel komt niet meer voor om 

die reden. Eventuele informatieverplichtingen volgen uit artikel 10:22 Awb

geschrapt 9.6 lid 5-7

Lid 5 is geschrapt, want er geldt in algemene zin voortaan een actieve informatieplicht voor de leden van het algemeen bestuur jegens hun eigen college en raad; lid 6-7 zijn 

op verzoek van de veiligheidsregio geschrapt.

verplaatst 9.2 lid 1-3 Bijdrageverordening

verplaatst 9.4 Bijdrageverordening


