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VERGADERING GEMEENTERAAD 2017 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1341575 

Bijlage(n) 1  

Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland 

 

Middenbeemster, 17 januari 2017  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland stelt voor over te gaan 

tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  

Aanleiding voor de wijziging is de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

Oplossingsrichting 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 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. 

 

Ten aanzien van de stemverhouding in het Algemeen Bestuur is het volgende vastgelegd 

(artikel 10):  

1. Elk lid van het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering één stem. 

2. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de 

stemmen, dan wordt het agendapunt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering 

van het Algemeen Bestuur. Indien de stemmen dan opnieuw staken, dan beslist de stem 

van de Voorzitter. 

3. In de gevallen waarin de burgemeesters van de gemeenten Zaanstad en Purmerend 

overwegende bezwaren hebben tegen een besluit en met het oog daarop 

tegenstemmen, leiden die tegenstemmen tot verwerping van het besluit. 

4. Overwegende bezwaren kunnen uitsluitend de volgende specifieke besluiten betreffen: 

- vaststellen begroting en jaarrekening; 

- voorstellen met betrekking tot wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling; 

- besluiten die onderworpen zijn aan artikel 14 en 15 Wet veiligheidsregio’s; dit betreft 

het vaststellen van beleidsplan en regionaal risicoprofiel. 
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In artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat 

voor de wijziging van de regeling toestemming van de gemeenteraden nodig is.  

 

Meetbare doelstelling 

- 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Overige consequenties 

-  

 

Monitoring evaluatie 

- 

 

Voorgesteld besluit 

In te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  

2016 en het college opdracht te geven de instemming per brief aan het bestuur van de 

veiligheidsregio mee te delen.  

 

Communicatie/Participatie 

- 


