Transponeringstabel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De gemeenschappelijke regeling wordt vanwege de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) inhoudelijk sterk gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor zowel de inhoud van artikelen als voor de
nummering. Deze tabel geeft een overzicht van de wijzigingen tussen de gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2008 en de gemeenschappelijke regeling van 1 januari
2011.
Omdat een aantal hoofdstukken is vervallen of van plaats is veranderd geeft de eerste tabel een overzicht van de hoofdstukindeling. De tweede tabel geeft een overzicht van
de artikelen. Deze tabel is ingericht op onderwerp. Hierbij worden de onderwerpen aangehouden zoals deze zijn benoemd in de regeling van 1 januari 2008. Onder het kopje
Oud is terug te vinden waar het onderwerp in de regeling van 1 januari 2008 is te vinden. Het kopje Nieuw geeft aan waar het onderwerp in de regeling van 1 januari 2011 terug
te vinden zal zijn. Bij het kopje aangepast is terug te vinden of een artikel een wijziging heeft ondergaan.
Tabel 1: overzicht van hoofdstukken
Onderwerp
Algemene bepalingen
Het openbaar lichaam
De taken en bevoegdheden van de
regeling
Het algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur
De voorzitter
Informatie en verantwoording
Het ambtelijk apparaat
Bijstand en operationele leiding

Oud
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

Nieuw
Hoofdstuk 1
Vervallen
Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 6
Vervallen

Overige bevoegdheden
Financiële bepalingen
Geschillen
Archief
Ombudsman
Toetreding, uittreding, wijzing en heffing

Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoordstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15

Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
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Wijziging
Artikelen zijn opgenomen in Hoofdstuk 1
Naam gewijzigd in: belangen, taken en verantwoordelijkheden

Bijstand is geregeld in artikel 6: regionale brandweer, operationele leiding is geregeld in
de Wvr
Naam gewijzigd in: Instellen adviescommissies
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Tabel 2: overzicht van artikelen
Onderwerp
Deelnemende gemeenten
Considerans
Wettelijke basis

Oud
-------

Nieuw
-------

Dictum
Begripsbepalingen

--Artikel 1

--Artikel 1

Het openbaar lichaam
Rechtsopvolging
Doelstelling

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4

Artikel 2
Artikel 3
---

Belangen
Taken en bevoegdheden
Contract Politie en Gemeenten
Niveau taakuitvoering

Artikel 5 lid 1
Artikel 5 lid 2 en 3
Artikel 5 lid 4
Artikel 5 lid 7

Artikel 4
Artikel 5
-----

De regionale brandweer
De GHOR
De meldkamer

-----

Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8

Samenstelling algemeen bestuur
Zittingsduur

Artikel 6
Artikel 7 en 8

Artikel 9
---

Beëindiging lidmaatschap bij uittreding

Artikel 9

---

Bevoegdheden algemeen bestuur
Adviseurs algemeen bestuur

Artikel 10 lid 1 en 2
Artikel 10 lid 3 en
11 lid 7 en 8

Artikel 10
Artikel 12
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Wijziging
Vernieuwde toelichting
Vernieuwde considerans en toelichting
Vernieuwde wettelijke basis i.v.m. inwerkingtreding Wet veiligheidsregio’s en het
vervallen van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen
Wijzigen i.p.v. vaststellen + vernieuwde toelichting
Vervallen: brw. Wet, Wrzo, Wghor, ontwerp-Veiligheidswet, de CPA, de VrZW,
regionale driehoek, de plaatsvervangend voorzitter, het regionaal management team,
stuurgroep overleg regionale rampenbestrijding, regionaal overleg rampenbestrijding.
Toegevoegd: Wvr, de veiligheidsregio, het bestuur, de meldkamer, de
Veiligheidsdirectie
Aangepast: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter, de regionale
brandweer, de GHOR
Tekstueel vernieuwd
Toelichting vernieuwd
Àrtikel is vervallen. De Wgr schrijft voor dat de belangen waarvoor de regeling wordt
getroffen worden vermeld, niet de doelstelling
Artikel is vernieuwd onder invloed van de Wvr
Artikel is vernieuwd onder invloed van de Wvr
Convenant met de politie wordt geregeld via artikel 17 Wvr
Vervallen. De taak van de Veiligheidsregio is juist om een gelijkwaardig niveau voor
alle gemeenten uit te voeren.
Binnen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling krijgt ieder onderdeel van de
Veiligheidsregio zijn eigen artikel.
Artikel 6 betreft de scheiding van taken tussen de gemeentelijke brandweren en de
regionale brandweer.
Artikel 7 geeft een taakomschrijving van de GHOR.
Artikel 8 betreft de organisatie en taakomschrijving van de meldkamer.
Dit artikel is vernieuwd onder invloed van de Wvr
Vervallen, vanwege het feit dat de algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters
van de deelnemende gemeenten. Zittingsduur wordt gelijk aan zittingsduur van de
burgemeester zelf.
Vervallen, vanwege de bepaling dat het algemeen bestuur bestaat uit de
burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Een gemeente die niet meer
deelneemt, levert daarmee ook geen lid van het algemeen bestuur.
Ongewijzigd
De naam van het onderwerp is gewijzigd in ‘overige aanwezigen’. Onder het nieuwe
artikel vallen alle adviseurs van het algemeen bestuur.
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Vergaderingen algemeen bestuur

Artikel 11 lid 1 tot
en met 6
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Artikel 11

Vernieuwd onder invloed van de Wvr

Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16

Verantwoording door bestuur aan
gemeenten
Verantwoording door leden algemeen
bestuur aan gemeenten
Ontslag als lid van het algemeen bestuur
Verantwoording door dagelijks bestuur
en voorzitter aan algemeen bestuur
De secretaris

Artikel 16

Artikel 24

Vernieuwd
Vernieuwd
Kleine wijzigingen
Vernieuwd onder invloed van de Wvr. Het oude artikel gaat over het aanwijzen van
de voorzitter. Onder de nieuwe wet staat vast wie de voorzitter is. Het nieuwe artikel
gaat over de bevoegdheden die aan de voorzitter zijn toegekend.
Ongewijzigd

Artikel 17

Artikel 25

Ongewijzigd

Artikel 18
Artikel 19

--Artikel 26

Vervallen onder invloed van de Wvr
Ongewijzigd

Artikel 20

Artikel 17 en 18

De coördinerend gemeentesecretaris

Artikel 21

Artikel 19

Het Regionaal Management Team

Aritkel 22 lid 1 tot
en met 6
Artikel 22 lid 7
Artikel 22 lid 8

Artikel 20
Artikel 17
Artikel 18

Deze artikelen beschrijven de ambtelijke organisatie inclusief de taken van de
directeur Veiligheidsregio als secretaris
Vernieuwde tekst. Ook is de naam van het onderwerp gewijzigd in ‘de coördinerend
functionaris gemeenten’. Hierbij is aangehaakt bij de Wvr.
Vernieuwde tekst. Ook is de naam van het onderwerp gewijzigd in ‘de
Veiligheidsdirectie’.
Vernieuwd
Vernieuwd

Artikel 22 lid 9
Artikel 22 lid 10

--Artikel 12 en 15

Vervallen, vervanging van ambtenaren hoeft niet te worden geregeld in een GR

Artikel 22 lid 11
Artikel 23
Artikel 24 lid 1 en 2
Artikel 24 lid 3 en 4
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28, 29, 30
en 31
Artikel 32, 33, 34
en 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39

Artikel 22
Artikel 22
Artikel 6 lid 3
--Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28 en 29

Ongewijzigd
Ongewijzigd
Vernieuwd
Vervallen, geregeld in de Wvr
Vernieuwd, naar de regeling zoals vastgelegd in de Wgr
Ongewijzigd, opgenomen toelichting
Ongewijzigd
Vernieuwd, begrotingsprocedure is beschreven inclusief berekening bijdragen
gemeenten etc.
Vernieuwd, samenvoeging van een aantal artikelen en een kleine toevoeging over
bestemming resultaat
Ongewijzigd, opgenomen een toelichting
Ongewijzigd
Toevoeging van lid 2, overigens ongewijzigd
Ongewijzigd

Samenstelling dagelijks bestuur
Bevoegdheden dagelijks bestuur
Vergaderingen dagelijks bestuur
Bevoegdheden voorzitter

Taakomschrijving Crb, rgf etc.
Eindverantwoordelijkheid ambtelijke
organisatie
Vervanging RMT-leden
Adviseurschap dagelijks en algemeen
bestuur
Overige personeel
Rechtspositie c.a.
Bijstand
Operationele leiding
Overige bevoegdheden
Administratie
Boekjaar
Begroting
Jaarrekening
Kostendekkendheid
Bemiddeling door gedeputeerde staten
Archief
Ombudsman
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Artikel 30 en 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
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Toetreding
Uittreding
Wijziging
Opheffing
Aanwijzing plaatsvervangende leden
algemeen bestuur
Bekendmaking besluiten
Duur regeling
Citeertitel
Inwerkingtreding wijziging

Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

Artikel 36
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 9

Artikel 45
Artikel 46 lid 1
Artikel 46 lid 2
---

Artikel 41
Artikel 39
Artikel 42
Artikel 40
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Vernieuwd onder invloed van de Wvr
Ongewijzigd
Vernieuwd onder invloed van de Wvr
Vervanging wordt geregeld via de normale bepalingen uit de Gemeentewet
Vernieuwd
Ongewijzigd
Ongewijzigd
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Wijzigingen 1 september 2010:
Onderwerp
Considerans

Oud

Nieuw

De meldkamer

Artikel 8 lid 1

Artikel 8 lid 1

Vergaderingen

Artikel 11, lid 4

Artikel 11, lid 4

Overige genodigden vergaderingen
algemeen bestuur

Artikel 12

Artikel 12

Overige genodigden vergaderingen
algemeen bestuur
Verantwoording door bestuur aan
gemeenten
Verantwoording door leden algemeen
bestuur aan gemeenten
Verantwoording door leden algemeen
bestuur aan gemeenten
Instellen adviescommissies

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 23

Artikel 25

Artikel 25

Vaststelling rekening

Artikel 31

Artikel 31

Considerans
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Wijziging
“de omvang”… wordt gewijzigd in “het gebied” van de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland congruent is met de politieregio Zaanstreek-Waterland. Reden van
verandering is tekstueel zodat de vlag beter de lading dekt.
De datum behorende bij de wettelijke basis voor de regeling was niet correct. Deze is
gewijzigd van 7 maart 2006 in 7 maart 2002.
Aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd. “Geneeskundige hulpverlening
en ambulancevervoer worden geregeld vanuit een aparte meldkamer.” Deze tekst
wordt toegevoegd als extra verduidelijking en compleetheid.
In dit vierde lid komt sub a te vervallen. Sub a luidde “de toelating van nieuwe leden”.
Sub b en c worden respectievelijk hernoemd tot a en b. Reden van vervallen is dat
dit reeds volledig is geregeld in de regeling en de Wet op de veiligheidsregio’s.
In de wet is geregeld dat de hoofdofficier van justitie en de voorzitter van het
waterschap als deelnemer en niet als adviseur worden uitgenodigd. Het artikel is
conform de wet aangepast. Hiervoor is een extra lid ingevoegd en zijn de overige
leden vernummerd.
In nieuw lid 3 is voor de leesbaarheid een tekstuele aanpassing doorgevoerd.
“De voorzitter nodigt andere functionarissen uit om als adviseur….”
Hierbij is het artikel uitgebreid met verstrekken van informatie aan de colleges van
burgemeester en wethouders.
Hierbij is lid 1 van het artikel uitgebreid met verstrekken van informatie aan het
college van burgemeester en wethouders.
In de toelichting vervalt de zinsnede “die het lid heeft aangewezen”.
In de toelichting wordt als extra uitleg omtrent artikel 94 van de Gemeentewet
opgenomen de zin. Dit wil zeggen dat leden van een bestuurscommissie immuniteit
genieten voor hetgeen zij in de vergadering zeggen of aan de vergaderingen hebben
overlegd.
In artikel 31 lid 4 staat een foute verwijzing naar artikel 31, tweede lid, eerste volzin.
Dit moet zijn artikel 29, tweede lid.
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