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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 19A                                  
 
Onderwerp: Wijziging Regeling Veiligheidsregio Twente. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de regeling Veiligheidsregio Twente. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente is het verzoek ontvangen om over te gaan 
tot wijziging van de Regeling Veiligheidsregio Twente. Belangrijkste wijziging is de wijziging van de 
stemverhouding in het algemeen bestuur. De wijziging wordt vastgesteld onder voorbehoud van 
toestemming van de gemeenteraad. Deze toestemming moet worden gevraagd op grond van artikel 1, 
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Ons college heeft van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente het verzoek ontvangen 
om een wijziging van de Regeling Veiligheidsregio Twente vast te stellen. Directe aanleiding is een 
wijziging die voortvloeit uit aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015. 
In een eerder stadium (op 12 oktober 2015) heeft het algemeen bestuur al een wijziging van de 
Regeling Veiligheidsregio Twente vastgesteld. Het ging hierbij om een wijziging die enkel het gevolg 
was van gewijzigde wettelijke bepalingen. Voor deze categorie wijzigingen was de procedure via de 
colleges en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten niet noodzakelijk.  
Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur van 12 oktober 2015 was al aangegeven dat niet alle 
noodzakelijke aanpassingen in de wijziging waren meegenomen. Deze wijzigingen worden nu alsnog 
aan de colleges van de deelnemende gemeenten ter vaststelling voorgelegd.  
Normaliter gaat een voorstel tot wijziging uit van het algemeen bestuur. Echter in de vergadering van 
7 december 2015 heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemachtigd de noodzakelijke 
administratieve handelingen voor deze wijziging uit te voeren.  
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente is een regeling tussen de colleges van de 
deelnemende gemeenten. Dit is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s. Het zijn de colleges die moeten 
besluiten tot wijziging van de regeling. Echter op grond van artikel 1, lid 2 in combinatie met artikel 1, 
lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben de colleges hiervoor wel toestemming 
van hun raden nodig. 
 
Argumentatie  
1.1. Dit is een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

In artikel 1, lid 2 in combinatie met artikel 1, lid 3 van de Wgr is bepaald dat het college voor de 
wijziging van een gemeenschappelijke regeling toestemming van de gemeenteraad nodig heeft. De 
raad kan deze toestemming onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang. 
Hoewel de raad – gegeven de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
– een zekere terughoudendheid bij de toetsing moet betrachten, heeft de raad hierin een zeker eigen 
bevoegdheid. De raad is gehouden de relevante feiten te vergaren en op basis hiervan te oordelen.  

1.2. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt wijziging van de stemverhouding 

in het algemeen bestuur noodzakelijk.  

 
De discussie over de stemverhouding in het algemeen bestuur is een direct gevolg van de wijziging 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2015. In het nieuwe artikel 14, lid 3 
van de Wgr is bepaald dat het dagelijks bestuur geen meerderheid in het algemeen bestuur mag 
bezitten. Deze bepaling ziet zowel op het aantal personen als op het stemgewicht. In artikel 11, 
tweede lid van de Regeling Veiligheidsregio Twente is bepaald dat elk lid van het algemeen bestuur 
één stem heeft Indien het echter gaat om de vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de 
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jaarrekening, beschikt het lid van het algemeen bestuur over het aantal stemmen dat wordt bepaald 
door het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang  
van het kalenderjaar waarin de stemming plaatsvindt. Gelet op de huidige samenstelling van het 
dagelijks bestuur in combinatie met het nieuwe artikel 14, lid 3 van de Wgr is er voor de 
besluitvorming met betrekking tot jaarrekening en begroting sprake van strijd met de wet. Het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio heeft het algemeen bestuur verschillende mogelijkheden voorgelegd 
over wijze waarop hier mee kon worden omgegaan. Het algemeen bestuur heeft op 7 december 2015 
besloten om voor wat betreft de besluitvorming de stemverhouding op basis van inwonertaantallen los 
te laten en te kiezen voor een staffel. Die staffel ziet er als volgt uit:  
 
Aantal inwoners  Aantal stemmen  Aantal gemeenten  
0-30.000  2  6: Borne, Haaksbergen, 

Losser, Dinkelland, 
Tubbergen, Wierden  

30.000-60.000  3  5: Hellendoorn, Hof van 
Twente, Rijssen-Holten, 
Oldenzaal, Twenterand  

60.000-120.000  4  2: Almelo, Hengelo  
Boven 120.000  5  1: Enschede  
 
De staffel doet binnen de wettelijke mogelijkheden het meeste recht aan een goede en rechtvaardige 
verdeling van stemmen per inwoneraantal.  
 
1.3 Enkele andere wijzigingen zijn noodzakelijk.  
 
Naast de wijzigingen van de stemverhouding in het algemeen bestuur zijn er nog enkele andere 
wijzigingen in de Regeling Veiligheidsregio Twente, die ter vaststelling worden voorgelegd aan de 
colleges.  
Het gaat daarbij om wijziging van de volgende artikelen:  
- Artikel 31 (kostenverdeling). Nu nog wordt in de regeling verwezen naar een verdeling naar     
  verhouding van de bevolkingscijfers. Deze systematiek wordt inmiddels niet meer gehanteerd. Voor  
  de kostenverdeling wordt verwezen naar de vastgestelde begroting.  
- Artikel 33 (wijziging bevoorschotting). In de regeling staat dat deelnemende gemeenten twee keer  
  per jaar een voorschot betalen. In de praktijk is dit al gewijzigd naar zes keer per jaar. Dit heeft te  
  maken met het schatkistbankieren. Deze wijziging wordt nu geformaliseerd.  
- Artikel 46 (kostenverrekening). Voor de kostenverrekening wordt nog verwezen naar het stelsel van  
  de Regio Twente. Ook hier komt een verwijzing naar de vastgestelde begroting. 
 

Schematisch overzicht wijzigingen 
gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Twente 2016 Artikel  

Oude tekst  Nieuwe tekst  

11, lid 2  Elk lid van het algemeen bestuur 
beschikt in de vergadering over één 
stem.  
Indien het gaat om de vaststelling van 
de begroting, wijzigingen daarvan en 
de jaarrekening, beschikt een lid van 
het algemeen bestuur over het aantal 
stemmen dat wordt bepaald door het 
aantal inwoners van zijn gemeente bij 
aanvang van het kalenderjaar waarin 
de stemming plaatsvindt.  

Elk lid van het algemeen bestuur 
beschikt in de vergadering over één 
stem.  
Indien het gaat om vaststelling van de 
begroting, wijzigingen daarvan en de 
jaarrekening, beschikt een lid van het 
algemeen bestuur op basis van het 
inwoneraantal van zijn gemeente over 
het volgende aantal stemmen:  
0-30.000 inwoners: 2 stemmen  
30.000-60.000 inwoners: 3 stemmen  
60.000-120.000 inwoners: 4 stemmen  
Meer dan 120.000 inwoners: 5 
stemmen  

31, lid 3  De kosten van de veiligheidsregio, 
voor zover daarin niet op andere wijze 
wordt voorzien, komen ten laste van 
de deelnemende gemeenten, naar 
verhouding van de bevolkingscijfers, 
op 1 januari van het jaar waarop ze 
betrekking hebben.  

De kosten van de veiligheidsregio 
komen ten laste van de deelnemende 
gemeenten op de wijze die in de 
begroting van de veiligheidsregio is 
vastgesteld.  

33, lid 2  De deelnemende gemeenten betalen 
bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 
januari en voor 16 juli, telkens de helft 
van de in het vorige lid bedoelde 
bijdrage.  

De deelnemende gemeenten betalen 
de jaarlijkse in het vorige lid genoemde 
bijdrage bij jaarfactuur te voldoen in 
zes termijnen.  
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46  Totdat hierin door het algemeen 
bestuur wijziging wordt aangebracht, 
worden de kosten verbonden aan de 
uitvoering van de ingevolge deze 
regeling aan de veiligheidsregio 
opgedragen belangen, toegerekend en 
omgeslagen overeenkomstig het 
stelsel dat in de begroting van Regio 
Twente terzake is toegepast.  

De kosten verbonden aan de 
uitvoering van de ingevolge deze 
regeling aan de veiligheidsregio 
opgedragen belangen worden 
toegerekend en omgeslagen op de 
wijze die in de begroting van de 
veiligheidsregio is vastgesteld  

 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Aangezien de gemeente Dinkelland ook deelneemt in de Veiligheidsregio Twente, wordt een identiek 
voorstel tot wijziging van de Regeling Veiligheidsregio Twente voorgelegd aan de raad van de 
gemeente Dinkelland. 
 
Bijlagen 
I16.007090 Tekst GR Veiligheidsregio Twente gewijzigd 2016 
I16.007091 Schematisch overzicht wijzigingen GR 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 

 

Vergadering presidium op 29 februari 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. op 8 maart 2016 

Advies aan de raad X advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 
 
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 19B 
                                  
Onderwerp: Wijziging Regeling Veiligheidsregio Twente. 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016, 
nr. 19A; 
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving & Bestuur van 8 maart 2016; 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet veiligheidsregio’s en de regeling 
Veiligheidsregio Twente; 
 
 
B E S L U I T: 
 
Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Regeling Veiligheidsregio Twente. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van  14 maart 2016 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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