
WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILI GHEIDSREGIO FRYSLÂN  
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente …….… ; 
 
gelezen het voorstel het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân van 14 maart 2018;   
 
overwegende dat:  

- door herindeling in de regio Fryslân nieuwe gemeenten zijn ontstaan;  
- de Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd en deze gewijzigde wet in werking is 

getreden per 1 januari 2015; 
- bestaande afgesproken werkwijzen niet formeel zijn vastgelegd;  

gelet op:   

- de Wet veiligheidsregio’s 
- de Gemeentewet  
- de Wet gemeenschappelijke regelingen  
- Wet publieke gezondheid  
- Politiewet 2012 

B e s l u i t:  

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân met toestemming van de gemeenteraad als 
volgt te wijzigen:  

Artikel I  

Ten aanzien van de gehele regeling wordt het volgende bepaald:  

De aanhef komt te luiden als volgt: De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 
Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Harlingen, 
Heerenveen, Kollumerland c.a., Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, 
Smallingerland, Súdwest Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en 
Weststellingwerf 
 
gelezen:  

- het advies van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân van 14 maart 2018;  
 
gelet op:  

- de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet veiligheidsregio’s, de Wet 
publieke gezondheid en de Politiewet 2012;    

 
overwegende dat:  

- op grond van artikel 9 in samenhang met artikel 8 Wet veiligheidsregio’s de bovengenoemde 
colleges zijn aangewezen tezamen een gemeenschappelijke regeling te treffen met de 
aanduiding: veiligheidsregio;    

- bij regeling aan het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân de bevoegdheden als opgesomd in 
artikel 10 Wet veiligheidsregio’s zijn overgedragen;  

- Veiligheidsregio Fryslân als organisatie als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke 
gezondheidszorg uitvoering geeft aan de wettelijke taken op het gebied van publieke 
gezondheid op grond van deze wet;  

- Veiligheidsregio Fryslân ter uitvoering van deze taken een integrale uitvoerende organisatie 
handhaaft en de deelnemende gemeenten deze willen voortzetten;  



- de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd;  
 
met toestemming van:  

- de gemeenteraden conform artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;  
 

B E S L U I T E N: 
 
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân te wijzigen waarmee de regeling als volgt 
komt te luiden:  
 

Artikel II 

In artikel 1, eerste lid, onderdelen k t/m o wordt ‘bestuurscommissie’ vervangen door: commissie. 

Artikel 1, tweede lid, komt te luiden:  

2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling 
van overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen voor de gemeente, de 
raad, het college van burgemeester en wethouders achtereenvolgens gelezen de Veiligheidsregio 
Fryslân, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 
 
Artikel 1, derde lid, vervalt.  

Artikel III  

Artikel 4 lidnummer ‘1.’ verwijderd.  

In artikel 4, onderdeel f, wordt ‘een gemeenschappelijke meldkamer’ vervangen door: de 
meldkamerfunctie. 

In artikel 4, onderdeel g, wordt ‘een platform voor samenwerking te zijn’ vervangen door: het zijn van 
een platform voor samenwerking.  

Artikel IV  

Er wordt na artikel 6 een artikel 6a en artikel 6b ingevoegd, luidende:  

Artikel 6a Deelname aan bepaalde publieke samenwerk ingsvormen  
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Fryslân is bevoegd tot het mede treffen van en tot het 
deelnemen aan:  
a. een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in de artikelen 93 en 96 van de Wgr.   
b. een voorziening tot samenwerking op grond van de Politiewet, indien en voor zover dit verplicht of 
noodzakelijk is voor bepaalde taken en bevoegdheden.  
 
Artikel 6b Deelname privaatrechtelijke rechtsperson en  

1. Het algemeen bestuur kan tot oprichting besluiten van en de deelneming in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen.  

2. De oprichting moet in het bijzonder aangewezen worden geacht voor de behartiging van het 
daarmee te dienen openbaar belang.  

3. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerp besluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenking 
ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.  

 



Artikel V 

In artikel 7, derde lid, wordt voor ‘de Gemeentewet’ ingevoegd: in artikel 77, eerste lid, van.  

In artikel 7, vierde lid, wordt voor ‘bestuur’ ingevoegd: algemeen.  

In artikel 7, vijfde lid, wordt ‘commissaris van de Koningin’ vervangen door: commissaris van de 
Koning.  

Artikel VI  

In artikel 9, derde lid, wordt ‘gezonden’ vervangen door: toegezonden.  

In artikel 9, achtste lid, wordt na ‘meerderheid van stemmen’ ingevoegd: (ieder lid één stem). 

Artikel VII 

In artikel 10 vervalt het vijfde lid, onder vernummering van de overige artikelleden.  

Artikel VIII  

Artikel 11 lidnummer ‘1’ verwijderd.  

In artikel 11 onderdeel d wordt ‘uivoeren’ vervangen door: uitvoeren.  

Artikel IX 

In artikel 12, derde lid, wordt na ‘meerderheid van stemmen’ ingevoegd: (ieder lid één stem). 

Artikel X 

In artikel 14, eerste lid, wordt ‘gemeenten in de regio’ vervangen door: deelnemende gemeenten. 

Toelichting onder artikel 14 vervalt.  

Artikel XI 

In artikel 18 wordt ‘bestuurscommissies’ vervangen door: commissies.  

Artikel XII 

Artikel 19 komt te luiden als volgt:  

Artikel 19 De secretaris  
1. De algemeen directeur is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.  
2. De secretaris staat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter bij in de 

uitoefening van hun taak terzijde en is in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks 
bestuur aanwezig.  

3. De secretaris ondertekent namens het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur alle 
uitgaande stukken.  

4. De algemeen directeur wordt door een ambtelijk secretaris bijgestaan.  
5. Het dagelijks bestuur voorziet in de plaatsvervanging van de secretaris.  

 



Artikel XIII 

In artikel 28, tweede lid, vervalt de zinsnede ‘en de colleges’.  

Artikel XIV 

In artikel 29, derde en vijfde lid, vervalt de zinsnede ‘en de colleges’.  

Voorts wordt in artikel 29, negende lid, de zin toegevoegd: Hiervan zijn uitgezonderd wijzigingen van 
de begroting die niet leiden tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage of wijzigingen die geen 
wijziging van beleid inhouden.    

Artikel XV 

Artikel 30, tweede lid, wordt de zinsnede ‘bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli 
telkens de helft’ vervangen door: elke maand voor de 16e van die maand 1/12 deel.  

Artikel XVI 

In artikel 31, tweede lid, vervalt de zinsnede ‘en de colleges’.  

In artikel 31, derde lid, wordt ‘1 juli’ vervangen door: 15 juli.  

Artikel XVII 

Artikel 32 komt te luiden:  

Artikel 32 Bestemming van het resultaat over het bo ekjaar  
1. Uit de jaarrekening blijkt het werkelijke saldo over het boekjaar, en het voorstel van het 

dagelijks bestuur voor bestemming van dit saldo. Dit voorstel wordt tezamen met de 
jaarrekening ter zienswijze voorgelegd, conform artikel 31, lid 1. Het algemeen bestuur stelt 
de resultaatbestemming gelijktijdig met de jaarrekening vast. 

2. Indien uit de vastgestelde resultaatbestemming een nadere verrekening met de deelnemende 
gemeenten blijkt, dan vindt deze plaats binnen een maand na vaststelling van de 
jaarrekening. Deze verrekening vindt plaats conform de verdeelsleutel die is vastgesteld voor 
het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. 

Artikel XVIII 

Artikel 38 komt te luiden:  

Artikel 38 Inwerkingtreding  
De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.   

Artikel XIX 

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking hiervan en 
werkt terug tot 1 juli 2018.  

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente ………. op ………. 2018  

Burgemeester en wethouders van Gemeente …….., 

de secretaris 



……….  

de burgemeester 

………. 

 


