
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp     Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Datum Behandeling  21 april 2020  
Portefeuillehouder    Burgemeester Penn-te Strake 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, Burgemeester Penn-te Strake, ambtenaar 
Van der Hijden, de voorzitter en secretaris. Via de live-stream: raadsleden, 
burgerleden, en burgers 

Woordvoerders  Peeters (CDA), Meertens (SPM), Korsten (GroenLinks), Mertens (D66),  
Jacobs (PvdA), Noteborn (VVD), Schut (SP), Meese (PVM), Betsch (PVV), 
Gorren (SAB), Van Est (50PLUS), Nuyts (LPM), Gunther (Groep Gunther). 

Voorzitter  Dhr. Brüll 
Secretaris  Dhr. Golsteijn  
Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij wijst hij op de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. 
 
Daarna krijgen alle woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage te leveren en 
op elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over 
o.a.: samenstelling dagelijks bestuur (artikel 5.1) mede in relatie tot andere 
gemeenten, vrijwillige brandweerzorg, integratie GGD en Veiligheidsregio, 
benoeming directeur in 2018 i.r.t. huidige aanpassing regeling in 2020, 
schriftelijke vragen, besluitvorming door bestuur i.r.t. gemeenteraad en de 
bevoegdheidsverdeling, inschakelen Capra advocaten, passage aangaande 
ontslag commandant, begroting in relatie tot huidige situatie, bijhouden extra 
kosten coronacrisis.      

 
De portefeuillehouder - ambtelijk ondersteund door mevrouw Van der Hijden - 
reageert op de bijdragen van de woordvoerders.    
 

  De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de    
  raadsvergadering. Het antwoord van de aanwezige fracties is bevestigend, geven    
  daarbij aan dat het een hamerstuk is.Vervolgens bedankt de voorzitter de    
  aanwezigen en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen    / 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rondebriefje Raadsronde 
 

Onderwerp wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

Datum 21 april 2020 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Behandelend ambtenaar WAPM Wolfs 
Telefoonnummer: 043-3505368 
Philip.Wolfs@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
per 1 mei 2020, zodat het college van burgemeester en wethouders 
vervolgens tot deze wijziging kan besluiten. 

NB: 

Omdat de gemeenteraad geen besluit kan nemen voor 1 mei 2020 zal het 
college het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling met 
terugwerkende kracht nemen na de verkregen toestemmening van de 
gemeenteraad.  

 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

n.v.t. 

Inhoud  Op grond van de Wet veiligheidsregio's die per 1 oktober 2010 van kracht is, is 

er een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg getroffen. 

Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2012 van kracht. Met 

ingang van 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 

regelingen in werking getreden. In 2018 werd het noodzakelijk de 

gemeenschappelijke regeling te wijzigen. De directe aanleiding daartoe is de 

benoeming in 2018 van een directeur. Daarnaast heeft het algemeen bestuur 

in 2019 besloten het ledenaantal van het dagelijks bestuur uit te breiden. Deze 

besluiten dienen hun beslag te krijgen in de gemeenschappelijke regeling.  

Bij het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling is de regeling 

doorgelicht op basis van de ervaringen met het functioneren ervan. Dat heeft 



 

 

 

 

 

geleid tot een aantal wenselijke wijzigingen, waaronder het aanpassen van een 

aantal omschrijvingen waardoor deze meer recht doen aan de wettelijke 

grondslag. 

 
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Na de raadsronde wordt het voorstel behandeld in de raadsvergadering van 12 
mei 2020. Na verkregen toestemming van de gemeenteraad op kan het 
college van burgemeester en wethouders besluiten tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2020. 

 


