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Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij ontvangt u een aangepaste versie van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW. Het Algemeen
Bestuur van VrZW stelt voor over te gaan tot wijziging van deze regeling. Aanleiding voor de wijziging
is de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De belangrijkste wijzigingen zijn
de volgende:

¡ Het aantal leden van het Dagelijks Bestuur mag niet de meerderheid vormen van het Algemeen
Bestuur;

. De termijn van de zienswijzen op de begroting is verlengd van zes naar acht weken;

. De begroting dient niet voor 15 juli 2016, maar voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten te
worden aangeboden;

. De algemene en financiële kaders en beleidsmatige kaders voor het toekomstige jaar en de
(voorlopige) jaarrekening dienen voor 15 april van het lopende iaar aan de raden van de
deelnemende gemeenten te worden aangeboden.

U wordt verzocht om de gewijzigde regeling aan uw Raad aan te bieden. ln artikel 1, tweede en derde
lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald, dat hiervoor toestemming van de
gemeenteraden nodig is.

Ter ondersteuning van de besluitvorming in uw college en raad zijn in de bijlage 3 tekstblokken
gevoegd.

Wij verzoeken u ons te informeren over de planning van uw besluitvorming. U kunt hiervoor contact
opnemen met mevrouw P. Stevens, juridisch adviseur, via e-mail (p.stevens@vrzw.nl) of telefonisch
(075-681 1 893).

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
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1. Principe besluit colleqe
De gevraagde besluiten zijn:
. Als College in principe te besluiten in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke

Regeling Vrãtl 2016 overeenkomstig bijgaande tekst;
. De Raad op grond van artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke

regelingen toestemming te vragen om als College te mogen instemmen met de wijziging van
de Gemeenschappelijke Regeling VrZW.

2. Besluit raad
lnleiding
Hierbij ontvangt u een aangepaste versie van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW. Het Algemeen
Bestuur van VrZW heeft op 4 december 2015 voorgesteld over te gaan tot wijziging van deze
regeling. Het College heeft hiermee op (datum) in principe ingestemd. Het College is verplicht om de
gewijzigde regeling aan u aan te bieden en toestemming te vragen de regeling aan te gaan. ln artikel
1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de Raad haar
toestemming kan onthouden in geval van strijd met het recht of vanwege strijd met het algemeen
belang.

Herziening Wet gemeenschappelijke regelingen
Aanleiding voor de wijziging is de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De
belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

. Het aantal leden van het Dagelijks Bestuur mag niet de meerderheid vormen van het Algemeen
Bestuur;

. De termijn van de zienswijzen op de begroting is verlengd van zes naar acht weken;

. De begroting dient niet voor 15 juli 2016, maar voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten te
worden aangeboden;

. De algemene en financiële kaders en beleidsmatige kaders voor het toekomstige jaar en de
(voorlopige) jaarrekening dienen voor 15 april van het lopende jaar aan de raden van de
deelnemende gemeenten te worden aangeboden.

Gevraagd besluit
Het gevraagd besluit luidt als volgt:

Als Raad op grond van artikel 1, tweede en derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te verlenen aan het College om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling VrZW volgens voorliggend ontwerp.

3. Definitief besluit Colleqe
ln uw vergadering van (datum) heeft u het principebesluit genomen om in te stemmen met de
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VrZV en besloten de Raad hiervoor toestemming te
vragen. De Raad heeft deze toestemming in zijn vergadering van (datum) verleend. Op grond hiervan
wordt u thans voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

Definitief in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling VrZ¡V en de
daartoe bijgaande tekst vast te stellen;
De regeling op te nemen in de registers.

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het College van gemeente Zaanstad
de regeling namens alle deelnemende gemeenten bekend dient te maken in de Staatscourant
alsmede deze dient toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.
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