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Vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid 

Voorgesteld besluit
1. -
2. De vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te 
stellen.

Inhoud
Inleiding
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) stelt het college voor om 
vóór 23 augustus 2019 de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VRZHZ vast te stellen. 
Aanleiding voor de vijfde wijziging is een aantal gemeentelijke herindelingen in de regio.

De gemeenschappelijke regeling wordt hierop aangepast. De wijzigingen zijn ingegeven door de 
wijzigingen in de bestuurlijke vorm van de veiligheidsregio en daarmee gekozen andere samenstelling 
van de auditcommissie. Daarnaast is de samenvoeging van de meldkamers van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid nu in de Gemeenschappelijke regeling 
verwerkt en zijn enkele verbeteringen van redactionele aard gedaan.

Beoogd effect
Een actuele gemeenschappelijke regeling voor de VRZHZ. Dat wil zeggen een regeling die is 
aangepast aan de bestuurlijke situatie in de regio, zoals die per 1 januari 2019 bestaat en voldoet aan 
de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten
1.1 Vanwege de gemeentelijke herindelingen in de regio moet de gemeenschappelijke regeling 
VRZHZ worden aangepast.

Tot 1 januari 2019 telde de gemeenschappelijke regeling 17 deelnemers. Als gevolg van het uittreden 
van Leerdam en Zederik en de gemeentelijke fusies in de Hoeksche Waard en Alblasserwaard telt de 
regeling nu nog 10 deelnemers. De tekst van de regeling wordt aangepast op de actuele deelnemers.

1.2 De organisatorische wijziging door de samenvoeging van de meldkamers wordt hiermee 
vastgelegd in de GR.
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De feitelijke inrichting en het beheer van de meldkamer waarover de VRZHZ beschikking heeft is 
gewijzigd. In opmaat naar de oprichting en inrichting van de landelijke 10 meldkamers, waarbij de 
politie vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk is voor de instandhouding, zijn de VRZHZ en de 
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond reeds de samenwerking aangegaan in de gezamenlijke 
meldkamer te Rotterdam.

1.3 Met de samenstelling van de nieuwe auditcommissie wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd

Met het wijzigen van het grondgebied en daarmee de samenstelling en omvang van het bestuur, is er 
voor gekozen om de samenstelling van de auditcommissie te wijzigen door externe leden aan de 
commissie toe te voegen. De insteek is dat de commissie een toetsende rol heeft. Als de 
samenstelling van de commissie bestaat uit enkel bestuursleden is de onafhankelijke positie van de 
commissie in het geding.

2.1 De bevoegdheid om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen is voorbehouden aan de 
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling,

Dit zijn de colleges van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Dit kan op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen na daartoe verkregen toestemming van de raden van de gemeenten. 
Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
-

Communicatie
De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling hoeven niet ieder afzonderlijk het wijzigingsbesluit 
bekend te maken. Het gemeentebestuur van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de 
toezending aan gedeputeerde staten van de provincie en bekendmaking in de Staatcourant conform 
art. 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Vervolg
Na vaststelling door alle deelnemers zal de VRZHZ de gemeente Dordrecht, conform de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, het wijzigingsbesluit toezenden. De gemeente Dordrecht zal het 
besluit toezenden aan gedeputeerde staten van de provincie en het bekend maken in de 
Staatscourant.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. collegebrief wijziging GR VRZHZ met bijlagen.pdf 


