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Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Daarnaast hebben wij in bovengenoemde brief aangegeven van de gelegenheid 
gebruik te willen maken om voor te stellen de Gemeenschappelijke regeling in het 
kader van tekstuele verbeteringen en periodiek onderhoud ook op andere punten te 
wijzigen. Wij wijzen hierbij ondermeer op de artikelen 5 (bevoegdheden), 19 
(rechtspositie), 23 (verdeelsleutel) en 24 (begrotingswijzigingen). De voorgestelde 
wijzigingen zijn opgenomen in het bijgevoegde voorstel tot wijziging van de

Daarbij hebben wij u geïnformeerd over de noodzaak tot het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op het punt 
van het oprichten van danwel deelnemen in andere rechtspersonen, waaronder 
verenigingen, door de VNOG. Dit is alleen mogelijk indien de gemeenschappelijke 
regeling hierin voorziet. Voor de VNOG is dat nu niet het geval. Op dit punt wordt 
voorgesteld artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen (zie vierde lid 
nieuw). Indien het bestuur van de VNOG daadwerkelijk van deze bevoegdheid gebruik 
wil maken dan moet hij daaraan voorafgaand de raden van de deelnemende 
gemeenten in de gelegenheid stellen om daarover hun wensen of bedenkingen te 
uiten. Het bestuur zendt daartoe een ontwerpbesluit naar de raden. Een dergelijk 
ontwerpbesluit is ten aanzien van de werkgeversvereniging bij genoemde brief van 12 
oktober jl. aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden.

veiligheidsregio 
Noord-en Oost- 

kb. Gelderland

11 december 2020
20-54181/20-074790/am
Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- 
Gelderland, inclusief Toelichting
- Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling
VNOG;
- voorstel wijziging Toelichting
Gemeenschappelijke regeling VNOG;
- Voorstel AB 10 december 2020;
- Overzicht GR 2017 vs. GR 2021
F. Starke

Bij brief van 12 oktober 2020, kenmerk 20-54181/20-074790/am, hebben wij u 
geïnformeerd over het voornemen van de veiligheidsregio's in Nederland om te komen 
tot een werkgeversvereniging, die namens de veiligheidsregio's zal overleggen met de 
vakbonden over de toekomstige arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de 
veiligheidsregio's; dit betreft zowel het beroepspersoneel als de brandweervrijwilligers. 
Deze ontwikkeling hangt samen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren. Voor de verdere achtergronden bij deze ontwikkeling 
verwijzen wij kortheidshalve naar genoemde brief.



Tot 1 maart 2021

25 maart 2021

Wij zien uw besluit met belangstelling tegemoet.

Gemeenschappelijke regeling en de Toelichting. Een aantal van de wijzigingen is 
verwoord en toegelicht in het bijgevoegde AB-voorstel van 10 december jl.

Voor vragen over de voorgestelde wijzigingen kunt u contact opnemen met de heer 
Frank Starke, bestuursadviseur, telefoon: (088) 3106162; email: f.starke@vnoq.nl.

Het algemeen bestuur heeft op 10 december jl. besloten dat het wenselijk is de 
gemeenschappelijke regeling te wijzingen. Het voorstel tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling VNOG met de bijbehorende Toelichting leggen wij u 
hierbij ter vaststelling voor.

Een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- 
Gelderland komt tot stand indien tenminste tweederde van de colleges (15 van de
22), die tezamen tenminste tweederde van het aantal in het algemeen bestuur uit te 
brengen stemmen vertegenwoordigen (50 stemmen), tot de wijziging hebben 
besloten.

besluitvorming algemeen bestuur VNOG
toezending van de voorstellen tot wijziging van de regeling aan 
de colleges van de deelnemende gemeenten
besluitvorming door de colleges en de raden van de deelnemende 
gemeenten
besluitvorming door het algemeen bestuur VNOG

Procedure en tijdpad
De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is 
getroffen door de colleges van de deelnemende gemeenten, met toestemming van de 
resp. raden. Het wijzigen van de regeling is aan de colleges, waarbij eveneens 
toestemming van de raden nodig is.

A.J.M. Heerts 
voorzitter

Wij zien het volgende tijdspad voor ons:
10 december 2020
11 december 2020

drs. D.G.L. Kransen 
secretaris

Gezien de bovenstaande planning streeft het AB ernaar om in zijn eerste vergadering 
in 2021, op 25 maart, na te gaan of de wijziging van de regeling op basis van de 
benodigde meerderheid tot stand is gekomen. De ingangsdatum van de aangepaste 
gemeenschappelijke regeling VNOG wordt dan, met terugwerkende kracht, 1 januari
2021. Met het oog hierop verzoeken wij u ons zo mogelijk voor 1 maart 2021 in 
kennis te stellen van uw besluit.

Met vriendelüke groet.
Het dagélijksjbestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

Ter beoordeling van de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige 
Gemeenschappelijke regeling is een overzicht bijgevoegd waarin de tekst van de 
huidige regeling en de voorgestelde wijzigingen van de regeling naast elkaar zijn 
gezet.


