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Korte inhoud: 

Aanleiding 
De gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast naar aanleiding van de laatste relevante 
ontwikkelingen zoals de wijziging van de directiestructuur, de herindeling van de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie 
ambtenaren per 1 januari 2020 voor de veiligheidsregio’s. Daarnaast is actualiseren van de 
gemeenschappelijke regeling op onderdelen noodzakelijk bijvoorbeeld in verband met gewijzigde 
wet- en regelgeving. De voorgestelde wijzigingen betreffen wijzigingen die eigenlijk al eerder 
geformaliseerd hadden moeten worden. Om te voorkomen dat de gemeenschappelijke regeling nog 
meer gedateerd raakt, is ervoor gekozen om de veranderingen van de afgelopen jaren te vertalen in 
wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Toekomstige wet- en regelgeving 
Het is echter wel zo dat er thans wetsvoorstellen in de maak zijn die (wederom) gevolgen kunnen 
hebben voor de gemeenschappelijke regeling. Het is op dit moment echter onduidelijk wanneer de 
betreffende wetsvoorstellen aanhangig worden gemaakt, wanneer zij in werking treden en welke 
concrete gevolgen dat heeft voor de gemeenschappelijke regeling. Het is daarom niet mogelijk die 
toekomstige wet- en regelgeving nu al te vertalen in wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. 
Als meer duidelijkheid omtrent deze wetsvoorstellen ontstaat, zal mogelijk een nieuwe 
besluitvormingsronde aan de orde zijn waarbij aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan 
de orde is. Deze zou al vrij snel na definitieve besluitvorming over deze wijzigingen kunnen volgen. 
 
Het betreft het wetsvoorstel Archiefwet 2021, het wetsvoorstel Wijzigingen Wet gemeenschappelijke 
regelingen inzake versterken democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen en het 
wetsvoorstel Wijzigingen Wet, Besluit en Regeling elektronische publicaties.  
 
Daarnaast is van belang het wetsvoorstel Wet op de ambulancevoorzieningen (als opvolger van de 
Tijdelijke wet ambulancezorg). Met de toekomstige inwerkingtreding van de Wet op de 
ambulancevoorzieningen (exacte inhoud en datum zijn nog onbekend) wordt naar verwachting een 
door de Minister voor Medische Zorg benoemd lid aan het algemeen bestuur toegevoegd als interne 
toezichthouder, blijkens de brief van het Ministerie van VWS van 25 november 2019 (kenmerk 
1618323-199235-CZ). 
 
Personeel van de sector Ambulancezorg valt reeds onder het private arbeidsrecht (en de sector cao 
Ambulancezorg). Wanneer ook het overige personeel van de veiligheidsregio onder de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt te vallen, zal naast aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling op dat punt ook nadere besluitvorming moeten plaatsvinden omtrent de 
mogelijkheid om aan een (nog op te richten) werkgeversvereniging deel te nemen die 
arbeidsrechtelijke zaken gaat behartigen en overleg gaat voeren met de vakbonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beslispunten 

1. Vaststelling van de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling VRGZ 
(onder voorbehoud instemming lokale besturen).  
 
(Na besluitvorming in het algemeen bestuur dient nadere besluitvorming plaats te vinden in de 
lokale colleges (waarbij toestemming moet worden verkregen van de afzonderlijke raden), 
conform het bepaalde in artikel 37 van de gemeenschappelijke regeling juncto artikel 1 Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
De inwerkingtreding van de wijzigingen volgt uiteindelijk na bekendmaking door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen – eveneens conform het bepaalde in 
artikel 37 van de gemeenschappelijke regeling - en werkt terug tot 1 januari 2020.) 
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