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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 10 Als gevolg van de wijziging van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) én de fusie van 

de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang, dient de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) VrZW te worden 

herzien per 1 januari 2016. Tot op heden is de GR VrZW 

echter niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) 

van de VrZW. 

 

In de vergadering van het AB van de VrZW van 1 april 

2016 concludeert het AB dat de gewijzigde GR VrZW op 

dat moment niet vastgesteld kan worden. 

 

Tijdens vergadering van het AB van 13 mei 2016 blijkt de 

(definitieve) vaststelling van de GR VrZW op de 

Termijnagenda van DB en AB van de VrZW voor juli 2016 

geagendeerd te staan, met de voetnoot ‘agendering 

afhankelijk van besluitvorming over stemverhouding AB 

VrZW’. 

 

Tijdens de vergadering van het AB van 1 juli 2016 blijkt de 

(voorlopige) vaststelling van de GR VrZW op de 

Termijnagenda naar oktober 2016 verplaatst te zijn, met 

dezelfde voetnoot. In diezelfde vergadering wordt 

agendapunt 3a ‘Stemverhouding Algemeen Bestuur’ van 

de agenda afgevoerd met de mededeling van de voorzitter 

dat het onderwerp “deze vergadering niet wordt 

behandeld.” 
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Tijdens de vergadering van het AB van 5 oktober 2016 

blijkt dat de (voorlopige) vaststelling van de GR VrZW op 

de Termijnagenda verschoven is naar november 2016, met 

wederom dezelfde voetnoot. Onze vragen:  

 

Kunt u aangeven waarom de vaststelling van de GR VrZW 

sinds april 2016 uitgesteld wordt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunt u aangeven waarom besluitvorming over de 

stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur van de 

VrZW niet plaatsvindt? 

 

 

 

Kunt u aangeven of het niet vaststellen van de GR VrZW 

conform de WGR, juridische consequenties heeft? 

 

 

 

 

 

 

Voor vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling is 

vereist dat door de colleges van burgemeesters en 

wethouders van tenminste tweederde van het aantal 

deelnemende gemeenten, vertegenwoordigde tenminste 

tweederde van het aantal inwoners van de deelnemende 

gemeenten, tegen deze wijziging geen bezwaar is kenbaar 

gemaakt (art. 30, lid 2 Gemeenschappelijke regeling VrZW 

2014). Een dergelijke meerderheid is niet vastgesteld door 

het Algemeen Bestuur VrZW, waardoor de 

Gemeenschappelijke regeling VrZW 2016 op dit moment 

niet vastgesteld kan worden. 

 

De stemverhouding is onderdeel van de 

Gemeenschappelijke regeling. Specifiek ten aanzien van 

de stemverhouding geldt dat op dit moment de vereiste 

meerderheid in het Algemeen Bestuur ontbreekt om een 

besluit te nemen. 

 

Het niet vaststellen van de wijziging heeft tot gevolg dat de 

huidige Gemeenschappelijke regeling (2014) van kracht 

blijft. De overgangstermijn als bepaald in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen is verlopen (per 1 januari 

2016). Dit betekent dat de wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks doorwerken, 

waardoor bijvoorbeeld ten aanzien van aanleverdata van 

documenten (begroting en jaarstukken) de wettelijke 

bepalingen gelden. 
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2 10 Wat zijn de uitkomsten en aanbevelingen van dit voorjaar 

gehouden medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) ?  

 

Het medewerkers tevredenheids onderzoek is in de eerste 

helft van 2016 uitgevoerd. Na de zomervakantie is/worden 

de resultaten in de verschillende teams en op de posten 

besproken. De uitkomsten van die gesprekken leiden tot 

het inzetten op het behouden van een aantal sterke 

punten, en het aanpakken van een aantal verbeterpunten. 

Op hoofdlijnen wordt hierover teruggekoppeld in de 

jaarstukken van VrZW. 

 

3 10 Kunt u ons per post in Beemster inzage geven in de niet 

geslaagde uitrij-pogingen wegens te lage opkomst over de 

afgelopen 4 jaar – voorzien van oorzaak en tijdstip. Hoe 

gaat de VrZW dit oplossen in het nieuwe dekkingsplan 

2017. 

 

De gegevens over de afgelopen 4 jaar kunnen niet worden 

opgeleverd. Sinds een half jaar werkt VrZW met een nieuw 

pagersysteem, waarmee de paraatheid en bezetting 

gemonitord kan worden. Hiermee wordt inzichtelijk 

wanneer een uitrukvoertuig wel of niet in staat is om uit te 

rijden met de daarbij behorende gekwalificeerde bezetting. 

 

De brandweerposten in de Beemster kennen een 

zogenaamd ‘vrije instroom profiel’, dat wil zeggen dat er 

geen sprake is van gekazerneerd of geconsigneerd 

personeel maar dat vrijwilligers op basis van hun 

beschikbaarheid opkomen. Dit profiel betekent dat er een 

bepaalde mate van onzekerheid is in de opkomst van 

vrijwilligers. Zowel de beschikbaarheid als de opkomst bij 

daadwerkelijke uitruk wordt gemonitord door middels van 

een paraatheid/beschikbaarheidssysteem. Bij onvoldoende 

opkomst van vrijwilligers bij een uitruk wordt automatisch 

door de meldkamer een volgende eenheid gealarmeerd. 

 

Voor de posten in Beemster geldt dat het in een klein 

aantal gevallen voorgekomen is dat een brandweervoertuig 

niet is uitgereden door bezettingsproblemen (bijv. door het 

niet opkomen van een bevelvoerder of een chauffeur). Dit 
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vraagt vooralsnog niet om actie, VrZW blijft de paraatheid 

monitoren. 

 

VrZW stelt geen nieuw dekkingsplan 2017 op. Op 4 

december 2015 is het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 

door het Algemeen Bestuur VrZW vastgesteld. VrZW is 

momenteel bezig met implementatie van het plan, in 2016 

en 2017 worden alle voorgenomen maatregelen 

geïmplementeerd. 

 

 


