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Gecorrigeerd verzoek tot vaststellen wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRBN
Geacht College, Geachte raad.
Op 17 juli jl. ontving u van ons briefnr. 2020-U11338. In deze brief en de bijlagen is een kleine
fout geslopen. Om deze correctie eenvoudig te verwerken vragen wij u deze brief met bijlagen als
niet verzonden te beschouwen. En hiervoor in de pleats onderhavige nieuwe brief met bijlagen in
behandeling te nemen.
Sedert de laatste aanpassing van de gemeenschappelijke regeling (GR) per 1 januari 2017 zijn er
verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven om de GR wederom aan te passen. Het
betreft:
Uittreden Nationale Politie
•
Uittreden gemeente Haaren
•
Overige inhoudelijke actualisaties, correcties en aanpassingen
•
o Omissie besluitvorming (betreft de toelichting op art. 12.3)
o Samenvoegen van de functionaris gemeentelijke orientatie met die van de
coordinerend gemeentesecretaris
Vervallen specifieke plicht van een eigen personele unie Bevolkingszorg voor de
o
gemeente 's-Hertogenbosch
De inwerkingtreding van de aangepaste gemeenschappelijke regeling is voorzien op 1 januari
2021.
Procesgang
Op 1 juli jl. heeft het algenneen bestuur ingestemd met het bijgevoegde concept, dat nu aan uw
college ter besluitvorming wordt voorgelegd. Een concept wijzigingsbesluit is hiervoor bijgevoegd.
In de bijlage 'voorgestelde aanpassingen Gemeenschappelijke regeling' vindt u zowel een
overzicht van de voorgestelde aanpassingen en de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke
regeling na aanpassingen.
In het overleg van 4 november 2020 zal het algemeen bestuur worden geinformeerd over de
vaststelling door de colleges en de politie.
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Rol gemeenteraad
Op grond van art. 1 van de WGR kunnen wijzigingen van en uittredingen uit de GR pas worden
gerealiseerd na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Deze toestemming kan slechts
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Stemverhouding
Volgens Art. 12.3 van de GR VRBN kan de GR worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van
tenminste 2/3 van de deelnemende bestuursorganen. ledere gemeente en ook de politie hebben
een stem. Van de gestelde 2/3 nneerderheid is alleen sprake als hierdoor tenminste 2/3 van het
aantal inwoners van de regio wordt vertegenwoordigd.
Reactietermijn
Gelet op het besluitvormingsproces wordt uw college verzocht om uiterlijk op 16 oktober 2020 het
concept vast te stellen. Zodra tenminste 2/3 van deelnemende rechtspersonen hebben
ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is deze getroffen. Vervolgens
kan het Algemeen Bestuur op 4 november de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
vaststellen en kan deze per 1 januari 2021 in werking treden.
Bekendmaking zal plaatsvinden op de daarvoor voorgeschreven wijze.
lk verzoek u een afschrift van uw wijzigingsbesluit te zenden aan
secretarisveiliciheidsregio(&.brwbn.nl.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,
nam dezen,

drs. M.J.H. van Schaijk

Bijlagen:
Concept wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling VRBN na wijziging per 1 januari
2021, versie 27-7-2020
Voorgestelde aanpassingen Gemeenschappelijke regeling VRBN per 1 januari 2021, versie
27-7-2020 (de wijzigingen t.o.v. 2017 zijn zichtbaar)
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