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Beslispunten 

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. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op grond van artikel 9 Wet veiligheidsregio’s dienen colleges van burgemeester en wethouders voor 

de regio Limburg-Zuid een gemeenschappelijke regeling dienen te treffen, waarbij een openbaar 

lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio.  
 

Bij gelegenheid van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio is een aantal bestuursbesluiten 

genomen. Zo is op 21 september 2018 een directeur veiligheidsregio benoemd. Daarnaast heeft het 

bestuur meerdere malen van gedachten gewisseld over de samenstelling van het dagelijks bestuur. 

Naar aanleiding daarvan is een voorstel uitgewerkt en heeft het bestuur op 7 december 2019 

besloten het ledenaantal van het dagelijks bestuur uit te breiden. Deze bestuursbesluiten dienen hun 

beslag te krijgen in de gemeenschappelijke regeling c.q. dienen thans te worden geformaliseerd, 

hetgeen betekent dat de gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden. 

 

Bij wijziging van de gemeenschappelijke regeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen toestemming van de gemeenteraden nodig. 

 

2. Gewenste situatie. 

Door de bestuurlijk portefeuillehouder is aanvullend op de bestuursbesluiten een eerste verkenning 

gedaan bij de leden van het algemeen bestuur over hun visie aangaande de aanpassing van de 

gemeenschappelijke regeling. Daaruit is nog een tweetal aanvullende wensen naar voren gekomen: 

-de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur is gebaseerd op de voormalige 

politiedistricten en dat behoeft aanpassing; 

-bij het instellen van bestuurlijke commissies moet ook een lid van het algemeen bestuur het 

voorzitterschap kunnen vervullen van deze commissie. 

 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 20-2020 

wijziging gemeenschappelijke regeling VRZL 

3 

  

 

R
aadsvoorstel 

Verder heeft de veiligheidsregio zowel van een aantal gemeenten als vanuit de archiefinspectie 

aangereikt gekregen dat de huidige passage aangaande het archief (hoofdstuk 11) niet voldoet. Ook 

bijstelling van deze passage wordt bij de huidige actualisatie meegenomen. Daarnaast is bezien of er 

nog andere wijzigingen wenselijk en/of noodzakelijk zijn: zo zullen de gemeenten Nuth, Schinnen en 

Onderbanken worden aangepast naar gemeente Beekdaelen. 

 

De belangrijkste wijzigingen c.q. aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling betreffen de 

hoofdstukken 5 (dagelijks bestuur), 7.2 (commissies), 9 (organisatie) en 11 (archief). 

 

De hoofdstukken 5 en 9 worden in lijn gebracht met de eerder genomen bestuurlijke besluiten. 

Daarnaast wordt ten aanzien van de samenstelling van het dagelijks bestuur een andere grondslag 

geformuleerd voor de samenstelling, zodat deze niet langer gebaseerd is op de voormalige 

politiedistricten. Doelstelling hiervan is een meer representatieve vertegenwoordiging vanuit het 

algemeen bestuur te bewerkstelligen. 

Door bijstelling van hoofdstuk 7.2 wordt aan de wens voldaan van het algemeen bestuur aan een 

grotere betrokkenheid en een actievere rol te kunnen vervullen bij de inhoud en de thema’s die 

spelen in de veiligheidsregio. Hoofdstuk 11 is aangepast in afstemming met de archiefinspecteur. 

 

Aan Capra Advocaten te Maastricht is gevraagd een juridische toets uit te voeren naar de 

gemeenschappelijke regeling en dan meer in het bijzonder de voorgestelde wijzigingen c.q. 

tekstvoorstellen. Dit heeft geleid tot een aantal concretiseringen in formulering en daarmee de 

voorliggende conceptteksten. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

De Wnra is ook van toepassing op de veiligheidsregio’s. Dat betekent dat dit kan leiden tot 

aanpassing van passages, waaronder artikel 9.3, in onze gemeenschappelijke regeling. Deze 

wijziging kan echter thans nog niet meegenomen worden, daar de veiligheidsregio’s uitstel hebben 

voor de invoering van de Wnra. Dit is gelegen in het feit, dat de Wnra consequenties kent voor met 

name de vrijwilligheid binnen brandweerzorg. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met de 

Minister hierover. In een volgende aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zal deze 

passage uiteraard in lijn worden gebracht met de alsdan geldende wet- en regelgeving. 
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3. Indicatoren. 

n.v.t. 

 

4. Argumenten. 

Bij een wijziging van de gemeenschappelijke regeling is op grond van het bepaalde in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen toestemming van de gemeenteraden nodig. 

 

5. Alternatieven. 

n.v.t. 

 

6. Financiën. 

n.v.t. 

 

7. Vervolg. 

Na toestemming van de gemeenteraad kan het college van burgemeester en wethouder het besluit 

nemen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg met ingang 

van 1 mei 2020. 

 

8. Participatie 

n.v.t. 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R.E.C. Kleijnen. 

 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 februari 2020, organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2020-4123; 

 

gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 

 

Wet op de Veiligheidsregio's; 

 

BESLUIT: 

 

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. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 12 mei 2020. 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 

 


