
 
B&W 

1. Het college besluit om, onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland te wijzigen conform bijgevoegd voorstel 
van het dagelijks bestuur VRK van 12 april 2013.  
2. Op grond van het voorgaande besluit stelt het college de gemeenteraad voor om aan het college 
toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, derde lid  Wet gemeenschappelijke regelingen, tot het 
wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio. 
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit 
2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een 
advies heeft uitgebracht. 
 
Raad: 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 
[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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Onderwerp 
Wijziging gemeenschappelijke regeling VRK 

B & W-vergadering van  
7 mei 2013 

 
DOEL: Besluiten 
Het is aan het college van burgemeester en wethouders om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
te treffen, waarbij de tien colleges van Kennemerland tot een gelijkluidend besluit moeten komen. De 
raden moet conform artikel 1, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen om toestemming 
voor de wijziging worden gevraagd. 
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Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling VRK  
Reg.nummer: 2013/149674 
 
1 Inleiding 
 De Veiligheidsregio Kennemerland is een bestuurlijke en organisatorische integratie van 
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Kennemerland (GGD) en de Regionale 
Brandweer Kennemerland (RBK). Dit raadsvoorstel gaat over het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland. Het betreft een tweetal 
wijzigingen vanwege een nieuwe directiestructuur en het instellen van een bestuurlijk 
overleg over politie en veiligheid (het voormalig Regionaal College). 
 
2 Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 
het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, derde lid Wet 
gemeenschappelijke regelingen, tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland. 
 
3 Beoogd resultaat 
Een gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Kennemerland met 
daarin de nieuwe directiestructuur, een bestuurlijk overleg over politie en veiligheid en 
een strakkere en meer heldere procedure ten aanzien van de bestuursrapportages.  
 
4 Argumenten 
 De aanleiding om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen is tweeledig: ten eerste is 
de vastgestelde directiestructuur met een tweehoofdige directie onvoldoende 
toekomstvast. Het voorstel is om de directiestructuur te regelen via een 
organisatieverordening van de VRK. Artikel 39 van de huidige Gemeenschappelijke 
Regeling bepaalt al dat het Algemeen Bestuur de inrichting van de ambtelijke organisatie 
vaststelt in een organisatieverordening. 
De tweede aanleiding is het opgaan van het regionaal politiekorps Kennemerland in de 
nationale politie. Hierdoor is het Regionaal College als orgaan komen te vervallen. De 
behoefte aan bestuurlijk overleg over politie en veiligheid op het niveau van 
Kennemerland blijft bestaan. Om hiervoor een basis te bieden wordt voorgesteld de 
Gemeenschappelijke Regeling aan te vullen. 
Tenslotte is artikel 47 Bestuursrapportages aangepast, wat moet leiden tot een strakkere en 
meer heldere procedure ten aanzien van de bestuursrapportages. 
 
 
5 Bijlagen (ter inzage) 

- Brief van het Dagelijks Bestuur VRK aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Haarlem, Wijziging gemeenschappelijke regeling 
VRK, 12 april 2013 

- Brief van het Dagelijks Bestuur VRK aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Haarlem, Geconsolideerde gemeenschappelijke 
regeling VRK, 23 april 2013 

 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester

Raadsstuk 
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Haarlem, 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
 
het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, derde lid Wet 
gemeenschappelijke regelingen, tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Kennemerland. 
 
 
Gedaan in de vergadering van ………….. (wordt ingevuld door de griffie) 
 
 
De griffier     De voorzitter 
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