
Amendement wijziging gemeenschappelijke regeling 

Het algemeen bestuur van de VNOG, bijeen in de vergadering van het algemeen bestuur van 25-03-
2021, voor de behandeling van agendapunt .. met als onderwerp ‘Wijziging gemeenschappelijke 
regeling’. 

Constaterende dat: 

 De VNOG heeft voorgesteld de gemeenschappelijke regeling te wijzigen; 
 De VNOG deze wijziging voor instemming heeft voorgelegd aan de colleges van burgemeesters 

en wethouders; 
 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk en Ermelo niet 

hebben ingestemd met deze voorgestelde wijziging; 

 
Overwegende dat 
 Door de voorgestelde wijzigingen de grip op de VNOG minder wordt; 
 Het belangrijk is dat de raden betrokken blijven bij de VNOG en dat de raden vertrouwen blijven 

houden in de VNOG; 
 Het gelet hierop niet verstandig is om de bevoegdheden van de raden verder in te perken; 
 In artikel 23 de VNOG de bevoegdheid krijgt om door een besluit van het algemeen bestuur een 

andere verdeelsleutel te hanteren indien de clusterindeling van het gemeentefonds wijzigt of 
komt te vervallen. De raden kunnen daarop een zienswijze indienen; 

 Met deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling in zekere zin wordt voorgesorteerd op de 
gevolgen van de aanstaande Herijking verdeelstelsel Gemeentefonds; 

 Wij voorstellen om het proces rondom de herijking van het gemeentefonds eerst te laten landen 
bij de gemeenten en dan te kijken wat dit moet betekenen voor de verdeelsleutel; 

 Vervolgens kan worden bekeken of de gemeenschappelijke regeling op dit punt aanpassing 
behoeft. 

 
Besluit,  
Artikel 23 lid 1 luidend: ‘Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage geldt de verhouding per 
gemeente van het in de algemene uitkering van het gemeentefonds opgenomen bedrag voor het 
cluster openbare orde en veiligheid/brandweer en rampenbestrijding. Indien deze clusterindeling van 
het gemeentefonds wijzigt of komt te vervallen kan het algemeen bestuur besluiten tot het 
vaststellen van een andere verdeelsleutel, ontleend aan het gemeentefonds, die zoveel mogelijk 
overeenstemt met de verdeling van de gemeentelijke kosten voor brandweer en rampenbestrijding. 
Op een daartoe strekkend ontwerpbesluit van het algemeen bestuur kunnen de raden een zienswijze 
indienen’ te verwijderen en het huidige artikel laten staan.  
 
Het huidige artikel luidt als volgt: Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage geldt de 
verhouding per gemeente van het in de algemene uitkering van het gemeentefonds opgenomen 
bedrag voor het cluster openbare orde en veiligheid/brandweer en rampenbestrijding. 
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