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Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Geacht college,
Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe heeft op 16 december 2020 - nadat de Drentse
gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken –
besloten om deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s
(WVSV). Ook is toen besloten dat het vorengenoemde besluit niet eerder in werking treedt dan nadat de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, overeenkomstig artikel 31a lid 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen in de mogelijkheid tot deelname aan en oprichting van verenigingen
voorziet. In deze brief leest u hier meer over en vragen wij of u kunt instemmen met het wijzigen van de
regeling.
Achtergrond
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Dat betekent dat
de gemeentelijke rechtspositie is vervangen door een gemeentelijke cao. Aansluiting bij de landelijke
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is noodzakelijk omdat
gemeenschappelijke regelingen niet rechtstreeks kunnen aansluiten bij de cao gemeenten omdat zij geen
'gemeente' zijn. De WVSV gaat namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met de
werknemersorganisaties en maakt bindende afspraken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de
veiligheidsregio’s.
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Wij vragen van u of u kunt instemmen met het wijzigen van artikel 7 lid 3 en 4 van de
gemeenteschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe als volgt:
3.

Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in
andere openbare lichamen, stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in
het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het
daarmee te dienen openbaar belang.
4. Het besluit zoals bedoeld in lid 3 wordt niet genomen dan nadat de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is
toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter
kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Procedureel
Instemming college
De colleges van burgemeester en wethouders moeten als deelnemer aan de Veiligheidsregio Drenthe
instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Toestemming gemeenteraad
De gemeenteraad dient op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te
geven aan het college tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Het betreffende artikel bepaalt
tevens dat de toestemming slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
Hierbij het verzoek om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter toestemming voor te leggen
aan uw gemeenteraad. Graag ontvangen wij vóór 22 september van u een reactie.
Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Siebolt van Delden via 06-53151546 of
siebolt.vandelden@vrd.nl
Met vriendelijke groeten,
Het algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe,
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voorzitter
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secretaris
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