
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; 
 Het college 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 het nieuwe artikel 5 lid 3 de bevoegdheid is opgenomen om door een besluit van het 

algemeen bestuur van de VNOG deel te nemen aan gemeenschappelijke regelingen; 
 In het nieuwe artikel 5 lid 4 de bevoegdheid is opgenomen om door een besluit van het 

algemeen bestuur van de VNOG, stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere 
verenigingen op te richten of daarin deel te nemen, dan wel het ontbinden daarvan of het 
beëindigen van de deelneming, overeenkomstig artikel 31a van de wet; 

 De wijziging van de bepaling als doel heeft om deelname aan de werkgeversvereniging mogelijk 
te maken; 

 Het artikel nu zo ruim is geformuleerd dat het algemeen bestuur van de VNOG kan besluiten om 
ook aan andere gemeenschappelijke regelingen/rechtspersonen deel te nemen; 

 Wij van mening zijn dat als de VNOG wil deelnemen aan een andere gemeenschappelijke 
regeling/rechtspersoon, de VNOG eerst instemming van de raden dient te vragen en daarvoor 
dan een wijziging van de gemeenschappelijke regeling dient voor te stellen.   

 Voor deelname aan een andere rechtspersoon op grond van artikel 31 a Wgr  sowieso de 
zienswijze procedure via de raden moet worden doorlopen en dan dus in plaats daarvan de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling kan worden voorgelegd.  
 

Besluit,  
Artikel 5 lid 3 luidend: ‘De veiligheidsregio is op grond van een besluit daartoe van het algemeen 
bestuur, bevoegd om deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in de artikelen 
93 en 96 van de wet’ te verwijderen. 

Arikel 5 lid 4 luidend: ‘De veiligheidsregio is op grond van een besluit daartoe van het algemeen 
bestuur, bevoegd tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en 
coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de 
deelneming, overeenkomstig artikel 31a van de wet’ te verwijderen. 

Artikel 5 lid 5 luidend: ‘Het dagelijks bestuur stelt de colleges en de raden van de deelnemende 
gemeenten zo spoedig mogelijk in kennis van besluiten tot een deelneming, zoals bedoeld in het 
derde lid van dit artikel’ te verwijderen. 

Deze artikelen te vervangen door: 

‘De veiligheidsregio is bevoegd om deel te nemen aan een werkgeversvereniging en aan een 
gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in de artikelen 93 en 96 van de wet, voor zover zij daar 
reeds deelnemer van is op de dag van inwerkingtreding van de eerste wijziging van deze regeling’. 
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