
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; 
 Artikel 24 leidt ertoe dat als een begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke 

bijdrage, de wijziging op alle vlakken als budgettair neutraal wordt aangemerkt. De VNOG hoeft 
de raden dan niet meer te vragen om een zienswijze; 

 Op deze manier geput kan worden uit de algemene reserve en het weerstandsvermogen, zonder 
dat de raden hierover worden geconsulteerd; 

 Dit niet wenselijk is, gelet op de financiële situatie die een aantal jaren geleden is ontstaan; 
 Er ook binnen het huidige artikel genoeg mogelijkheden zijn om wijzigingen van de begroting 

mogelijk te maken. 

 
Besluit,  
Artikel 24 luidend: ‘Gelet op artikel 35, vijfde lid, van de wet zijn de bepalingen met betrekking tot de 
ontwerpbegroting mede van toepassing op wijzigingen van de begroting, met uitzondering van 
wijzigingen van de begroting die voor de gemeenten budgettair neutraal zijn’ te verwijderen en het 
huidige artikel te laten staan. 
 
Het huidige artikel luidt als volgt:  
‘De bepalingen met betrekking tot de ontwerpbegroting zijn mede van toepassing op wijzigingen van 
de begroting, met uitzondering van het bepaalde in artikel 35, eerste, derde en vierde lid, van de wet, 
voor zover het betreft wijzigingen van de begroting die voor de gemeenten budgettair neutraal zijn, 
zowel wat betreft de exploitatie-uitgaven als de investeringen en die geen invloed hebben op de 
omvang van de algemene reserve en het weerstandsvermogen van de veiligheidsregio’. 
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