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Te besluiten om: 
1. Het college toestemming te verlenen om akkoord te gaan met de door de Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Inleiding 
Op 11 december 2020 is het verzoek van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland ontvangen om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen, 
nadat de gemeenteraad zijn goedkeuring daarvoor heeft verleend. 
De belangrijkste aanleiding tot het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling is de per 
1 januari 2021 van kracht geworden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de 
daarmee samenhangende mogelijkheid tot deelname van de GR aan een werkgeversvereniging. 
 
De eerste stap voor de vaststelling van de wijzingen is het verkrijgen van toestemming van de 
raad. De tweede stap is besluitvorming in het college. Deze stappen gelden voor alle 
deelnemende gemeenten. Stap drie is besluitvorming door het algemeen bestuur (AB) van 
de gemeenschappelijke regeling. In die stap bekijkt het AB of minimaal 2/3 deel van de 
deelnemende gemeenten de wijzigingen heeft vastgesteld. Als dat het geval is, stelt het AB 
vast dat een meerderheid de wijzigingen heeft vastgesteld. 
Dit voorstel wordt ingediend ten behoeve van de eerste stap in de besluitvorming. 
Met toestemming van de gemeenteraad wordt het mogelijk om de gemeenschappelijke regeling 
te wijzigen. 
 
Argumenten 
1.1. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is toestemming van de gemeenteraad 
vereist 
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (GR) is een 
regeling die door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 
is getroffen. Voor het wijziging van de GR is ook een collegebesluit nodig. Het college heeft wel 
eerst toestemming van de gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan 
worden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang. 
 
1.2  Wijziging van de GR is onder meer nodig om aan te kunnen sluiten bij een 
werkgeversvereniging 
In de huidige GR is geen mogelijkheid opgenomen voor deelname door de GR in een vereniging 
en/of stichting. Met de beoogde wijziging kan dat wel. Wel dient de GR per geval vooraf 
toestemming voor deelname aan een werkgeversvereniging aan de gemeenteraden te vragen. 
De VNOG is voornemens zich aan te sluiten bij een werkgeversverening. Het moment van 
aansluiten is echter nog niet voorzien.  
 
Financiën 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 
  



Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad wordt de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling VNOG ter vaststelling voorgelegd aan het college. 
Vervolgens is het algemeen bestuur van de VNOG voornemens om op 25 maart 2021 de 
aangepaste gemeenschappelijke regeling VNOG vast te stellen. De ingangsdatum van de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling VNOG wordt dan, met terugwerkende kracht, 1 januari 2021. 
 
Bijlagen 
1. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG 
2. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG - toelichting 
3. Overzicht GR 2017 versus GR 2021  
4. Brief colleges voorstel wijziging GR VNOG 
5. Conceptbrief aan VNOG inzake wijziging GR VNOG 
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