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Onderwerp: 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

Samenvatting: 

In verband met de fusie dient de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland aangepast te worden. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan dit 

uitsluitend met toestemming van de gemeenteraden. De voorgestelde wijzigingen zijn 

tekstuele wijzigingen en/of samenvoegingen zonder invloed op de inhoud. Stemverhoudingen 

wijzigen bijvoorbeeld niet.  
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 Middenbeemster, 19 oktober 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

Inleiding en probleemstelling: 

De regio gaat per 1 januari 2022 over van acht naar zeven gemeenten. Vandaar dat er een 

aanpassing nodig is van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland (GR). De colleges van de gemeenten Purmerend en Beemster hebben dit 

voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling kan de GR niet worden gewijzigd dan 

nadat de gemeenteraden daar toestemming voor hebben verleend.  

 

Oplossingsrichtingen: 

Bij brief van 8 oktober jl. vraagt de voorzitter van de veiligheidsregio de colleges binnen de 

regio om dit voor te leggen aan hun raden. Het verzoek is om het besluit van de 

gemeenteraad voor 3 december 2021 aan te bieden. Verder zijn er twee wijzigingen 

meegenomen: 1) in verband met de wijzigingen van de Tijdelijke wet ambulancezorg naar de 

Wet ambulance voorzieningen met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van de regeling 

hierop aangepast en 2) in verband met het feit dat in september bij de Eerste Kamer de Wet 

open overheid voorligt als vervanger voor de Wet openbaarheid van bestuur is de tekst 

aangepast en wordt er tevens een verwijzing gemaakt naar de opvolger van de Wet 

openbaarheid van bestuur. 

Communicatie: 

Per brief (registratienummer 1556973) aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. 

 

Relatie met fusie: 

De fusie is de aanleiding voor de wijziging van de GR. 

Voorstel: 

Toestemming geven voor de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling en 

het college opdracht geven dit mede te delen aan de veiligheidsregio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bijlagen: raadsbesluit, brief reg.nr. 1556973 toestemming voor wijziging, brief voorzitter VrZW 

8 oktober 2021, overzicht wijzigingen GR, GR na wijziging

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2021, 

 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

1. Toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Zaanstreek-Waterland. 

 

2. Het college opdracht te geven dit via de voorgestelde brief met het registratienummer 

1556973 aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio mede te delen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 30 november 2021  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


