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BIJLAGE A:  
 
 
 
Overzicht meest relevante aanpassingen (geel gearceerd) in de bijgevoegde GR VRGZ. 
 
 
Pagina 2 Aanhef en overwegingen.  

Wijzigingen spreken voor zich. 
 
Pagina 3+15 Artikel 1 lid 2 | Begripsomschrijvingen 

Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. De toelichting op het artikel  
  op pagina 15 is daarop ook aangepast.   
 
Pagina 3+15 Artikel 2 lid 2 | Openbaar lichaam 

Wijziging in verband met de herindeling van een aantal gemeenten. De toelichting op 
het artikel op pagina 15 is daarop ook aangepast. 

 
Pagina 4 Artikel 5 sub a en sub o | Taken en bevoegdheden (algemeen)  

Het betreft tekstuele aanpassingen. Betreft enkel actualisering van de aanduidingen.  
 

Pagina 5 Artikel 8 | Wijziging van ondergeschikt belang 
Het artikel is komen te vervallen vanwege strijd met artikel 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel zegt dat voor wijzigingen hetzelfde geldt 
als voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat bij een 
collegeregeling (zoals de veiligheidsregio) de besluitvorming om een dergelijke 
regeling te treffen, te wijzigen of op te heffen, bij de colleges ligt. De raden dienen dan 
nog wel om toestemming te worden gevraagd. Deze toestemming kan alleen worden 
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 

Pagina 5+18 Artikel 9 lid 2 sub c | Taken en bevoegdheden (algemeen bestuur) 
Het vaststellen van een arbeidsvoorwaardenregeling in de vorm van een verordening 
is enkel aan de orde voor zover het gaat om de rechtspositie van medewerkers die 
werkzaam zijn bij de veiligheidsregio op basis van een publiekrechtelijke aanstelling. 
Dit is niet meer aan de orde voor werknemers die onder de werking van de Wnra 
vallen (privaat arbeidsrecht) zoals de werknemers van de sector Ambulancezorg. 

 
Pagina 6+19 Artikel 12 sub e en sub f | Taken en bevoegdheden (dagelijks bestuur) 

Wijziging in verband met de Wnra. De toelichting op het artikel op pagina 19 is daarop 
ook aangepast. Het éénzijdig benoemen, schorsen en ontslaan is enkel aan de orde 
als het gaat om medewerkers met een publiekrechtelijke aanstelling. Beslissingen met 
betrekking tot de rechtspositie werknemers die vallen onder de werking van de Wnra 
worden beheerst door het private arbeidsrecht.   

 
Pagina 7 Artikel 15 lid 4 | Taken voorzitter 

De medeondertekening is toegevoegd in dit artikel gelet op het bepaalde in artikel 17a 
lid 4.  

 
Pagina 7 Artikel 15 lid 5 | Taken voorzitter 

Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. 
 

Pagina 8+20 Artikel 17a lid 1 en lid 3 | De secretaris 
Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. De toelichting op het artikel  

 op pagina 20 is daarop ook aangepast.  
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Pagina 9+22 Artikel 23 | Personeel 

Wijziging in verband met de Wnra. De toelichting op het artikel op pagina 22 is daarop 
ook aangepast. Het artikel maakt onderscheid tussen de medewerker die werkzaam is 
bij de VRGZ op grond van een éénzijdige publiekrechtelijke aanstelling waarop een 
door het bestuur vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing is (in casu 
de AVRGZ) en de werknemer die valt onder werking van de Wnra en werkzaam is bij 
de VRGZ op grond van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Dit laatste geldt 
voor werknemers van de sector Ambulancezorg waarop het private arbeidsrecht en de 
sector cao Ambulancezorg van toepassing is.  

 
Pagina 9+22 Artikel 24 | Samenstelling directie 

Wijziging in verband met gewijzigde directiestructuur. De toelichting op het artikel  
 op pagina 22 is daarop ook aangepast.  
 
Pagina 10+23 Artikel 25 lid 1 | Beslissingen omtrent personeel, directie en directeur publieke 

gezondheid 
Wijziging in verband met de Wnra. De toelichting op het artikel op pagina 23 is daarop 
ook aangepast.  

 
Pagina 10+23 Artikel 26 lid 1 | Klachtenregeling 

Betreft een tekstuele aanpassing in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De 
toelichting op het artikel op pagina 23 is daarop ook aangepast. In de toelichting wordt 
het onderscheid tussen de verschillende soorten klachten uitgebreid uiteengezet en 
tevens wordt voorgesorteerd op de mogelijke wetswijziging met betrekking tot de 
medezeggenschap van de cliëntenraad. 
 

Pagina 12+25 Artikel 35 | Zorgplicht archiefbescheiden 
Het artikel is geactualiseerd waarbij de relatie is gelegd met de Archiefverordening 
van de VRGZ en het Besluit Informatiebeheer.  

 
Pagina 14 Artikel 41 | Inwerkingtreding 

Vermelding van de ingangsdatum van de nieuwe regeling per 1 januari 2020. De 
directiewijziging is reeds ingegaan per 1 januari 2019 evenals de gemeentelijke 
samenvoeging. 
 


