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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING      BIJLAGE B 
 
Artikel 1 Definities  
In dit artikel worden de in de regeling gebruikte begrippen nader geduid. 
Nieuw is de aanduiding onder a.: Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen, de term 
Veiligheidsregio is wettelijk voorgeschreven, hier uitgebreid met het begrip Gezondheidsregio, omdat 
de regeling ook belangen op het gebied van de (publieke) gezondheid behartigt; 
e. en f. zijn nu uitgesplitst om de verschillende taakgebieden consequenter te onderscheiden; 
h., l. en q. zijn nieuw; nodig doordat de Gemeentelijke kolom nu in de regeling is opgenomen; 
i. definieert het Veiligheidsbestuur als een bestuur dat bestaat uit het algemeen bestuur 
(verantwoordelijk voor de jaarstukken) en de bestuurscommissie regionale brandweer en GHOR 
(verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en 
crisisbeheersing); 
o.: de aanduiding ‘Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio’ staat evenals de oude 
aanduiding ‘Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen’ voor de afkorting GHOR. De 
nieuwe aanduiding is conform het gebruik in de wet; 
p.: Bevolkingszorg is een (nieuwe) in gebruik rakende term ter aanduiding van het geheel van de 
gemeenten verantwoordelijkheden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
r.: de term ‘coördinerend functionaris’ verwijst naar de in de wet opgenomen door het 
Veiligheidsbestuur aan te wijzen functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en 
voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis; in de terminologie van het 
op 21 januari 2011 door het algemeen bestuur vastgestelde Organisatieplan Gemeentelijke Kolom 
wordt deze functionaris aangeduid als coördinerend gemeentesecretaris.  
u.: de tussen haakjes vermelde aanduiding ‘gezamenlijke’ (voor de bovenregionale samenwerking) 
vervangt het equivalent ‘gemeenschappelijk’ (voor de regionale, functionele samenwerking). 
 
Artikel 5 Belangen 
Het begrip Doel is vervangen door het adequatere begrip Belangen. Een regeling wordt aangegaan ter 
behartiging van bepaalde belangen. Die worden in dit artikel opgesomd. 
Onder e. is op grond van de toevoeging van de Gemeentelijke kolom het belang Bevolkingszorg 
toegevoegd. 
Onder f. is de aanduiding van het belang zoals bij de overige elementen functioneel in plaats van 
organisatorisch geformuleerd. 
 
Artikel 6 Taken en bevoegdheden Veiligheids- en Gezondheidsregio 
In dit artikel zijn de bij wet aan de regeling opgedragen taken opgenomen, alsmede de bevoegdheden. 
  
Artikel 7 Taken en bevoegdheden Regionale brandweer en GHOR 
Beschrijft de taken en bevoegdheden op het vlak van (a) Regionale brandweer zorg en (b) GHOR. 
 
Artikel 8 Taken en bevoegdheden GGD 
Beschrijft de taken en bevoegdheden op het vlak van de publieke gezondheid en de bijdrage aan de 
ghor. 
 
Artikel 9 Taken en bevoegdheden Gemeentelijke kolom 
Beschrijft de taken en bevoegdheden op het vlak van de bevolkingszorg en de daarbij behorende 
maatregelen en voorzieningen. 
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Artikel 10 Onderlinge ondersteuning en bijstand 
Het eerste lid voorziet in het verlenen van ondersteuning en bijstand bij het uitvoeren van taken op 
grond van art. 9 en bij het verlenen van lokale brandweerzorg. In het tweede lid wordt specifiek gedoeld 
op inzet bij een individueel incident, terwijl het eerste lid ook ruimte laat voor structurele 
samenwerking. Het derde lid ziet op de verrekening van de kosten. 
 
Artikel 11 Samenwerking met derden 
Dit artikel heeft specifiek betrekking op de samenwerking met de partners op het gebied van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. In het bijzonder zijn bepalingen opgenomen (tweede lid) voor de 
samenwerking met het Regionaal college en met (de minister belast met het beheer van) het Korps 
landelijke politiediensten. Voorzien wordt in een (wettelijk verplicht) convenant. Een van de 
onderwerpen daarin is het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer. Voor dat laatste bepaalt het 
derde lid dat ook met de vergunninghouder voor de ambulancezorg afspraken worden gemaakt, bij 
voorkeur in samenhang met de met de politie gemaakte afspraken over het beheer. 
Het vierde lid beschrijft de wettelijke plicht om met de in de wet bedoelde in de regio werkzame 
instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten schriftelijke afspraken te maken over 
hun inzet bij de uitvoering van hun aandeel in de ghor-taak. 
 
Artikel 12 Overige bevoegdheden en plichten 
Dit artikel regelt, binnen wettelijke kaders, de overdracht van bevoegdheden van gemeentelijke 
bestuursorganen aan de overeenkomstige bestuursorganen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio 
waar en voor zover aan deze op grond van wettelijke bepalingen ter zake van die bevoegdheden taken 
zijn opgedragen. 
 
Artikel 13 Uitvoering van de werkzaamheden 
Naast een vereenvoudigde redactie van de leden 5, 6 en 7 zijn in dit artikel leden toegevoegd (13, 14 en 
15) die de uitvoering van de werkzaamheden van de gemeentelijke kolom betreffen. Die 
werkzaamheden worden belegd bij de Directie gemeenten, conform het op 21 januari 2011 door het 
algemeen bestuur vastgestelde Organisatieplan van de Gemeentelijke Kolom Groningen. Voorts zijn in 
dit artikel twee leden (17 en 18) opgenomen die betrekking hebben op de ondersteuning met het oog op 
de samenwerking en multidisciplinaire inzet rond rampenbestrijding en crisismanagement.  
  
Artikel 14 Samenstelling 
De instelling van de Bestuurscommissie gemeentelijke kolom (onder f.) is een nieuw element. 
 
Artikel 15 Algemeen 
Dit artikel is aangepast met het oog op het gewijzigde aanwijzingsregime. Ook de 
verantwoordingssystematiek is gewijzigd. Dit vloeit voort uit wettelijke bepalingen omtrent de 
aanwijzing van de burgemeester als lid en uit de voortzetting van de regeling als collegeregeling. 
 
Artikel 16 Taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur 
De informatieplicht aan de raad is gewijzigd in een informatieplicht aan het college van de gemeente die 
wordt vertegenwoordigd. Uiteraard behoudt het college zijn gebruikelijke verantwoordingsplicht naar 
de raad. 
 
Artikel 17 Vergaderingen van het algemeen bestuur 
De leden 5 en 6 zijn toegevoegd op grond van bepalingen in de Wvr.  
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Artikel 18 Algemeen 
Het aantal DB-leden is van 6 op 7 gebracht, na uitbreiding met een portefeuillehouder gemeentelijke 
kolom. 
  
Artikel 19 Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
Het vierde lid is nieuw, het voorziet er in dat de portefeuillehouder gemeentelijke kolom als voorzitter 
wordt aangewezen van de gelijknamige bestuurscommissie.  
 
Artikel 21 De voorzitter 
In het vierde lid is aan de mandaatverlening aan de algemeen directeur van de dienst de voorwaarde 
toegevoegd dat deze instemt met het aan hem verlenen van het mandaat. Dit is in overeenstemming met 
de overigens voor deze functionaris geldende mandaatregelingen. 
 
Artikel 22 Algemeen 
De aanwijzingssystematiek is in overeenstemming gebracht met de wettelijke bepalingen ter zake. Dat 
geldt ook voor de in het negende en tiende lid opgenomen bepalingen over ontslag en zittingstermijn. 
Nieuw is de aanwijzing van de leden van  de Bestuurscommissie gemeentelijke kolom (vierde lid). 
 
Artikel 23 Taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies 
Gewijzigd is dat de informatieplicht er een is naar het college in plaats van de raad. 
 
Artikel 24 Vergaderingen van de bestuurscommissies 
Het voorheen vijfde lid is komen te vervallen. Materieel is hier elders in de regeling al in voorzien, 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake (zie art. 17, vijfde en zesde lid). 
 
Artikel 27 Adviescommissie gemeentelijke kolom 
Het betreft hier een nieuw artikel. Het voorziet in de instelling van een Adviescommissie gemeentelijke 
kolom en regelt diens relatie met het bestuur, in het bijzonder de Bestuurscommissie gemeentelijke 
kolom. Het tweede lid bepaalt wie lid kunnen zijn van de commissie en het derde lid bepaalt wie als 
voorzitter optreedt. De facto vormt deze commissie een personele unie met het Ambtsoverleg 
Crisisbeheersing Gemeentesecretarissen, zoals bedoeld in het op 21 januari 2011 door het algemeen 
bestuur vastgestelde Organisatieplan van de Gemeentelijke Kolom Groningen. 
 
Artikel 28 Bijzondere bepalingen vaste commissies van advies 
Het tweede en derde lid voorzien ook in opname van kosten voortvloeiende uit werkzaamheden op 
grond van de artikelen 9, 10 en 11 van deze regeling en zijn als zodanig nieuwe elementen in dit artikel. 
 
Artikel 33 Toerekening kosten voortvloeiend uit de taken ex artikel 6, 7 en 8 
Toegevoegd is, in het vijfde lid, de mogelijkheid dat het algemeen bestuur kaders kan opstellen voor het 
aanbieden van gemeentespecifieke taken. De besluitvorming gericht op een besluit tot afname voltrekt 
zich binnen de afnemende gemeente. De besluitvorming tot het aanbieden van zulke taken echter raakt 
alle deelnemende gemeenten en vereist daarom, zoals dat ook in de vorige regeling al het geval was, een 
besluit van het algemeen bestuur. Gelet op het karakter van de regeling, zijnde een collegeregeling, 
dienen de raden van zich te kunnen laten horen als het algemeen bestuur voornemens is zulk een besluit 
te nemen. Die besluiten kunnen immers betrekking hebben op niet in medebewind uitgevoerde taken. 
Om onnodig zware bestuurlijke trajecten te voorkomen is in de mogelijkheid voorzien om voor het 
aanbieden van gemeentespecifieke taken kaders op te stellen. Als de raden met dat kader instemmen 
kunnen daarbinnen door het algemeen bestuur zonder nadere raadpleging van de raden besluiten worden 
genomen die uitwerking geven aan dat kader. 
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Artikel 34 Toerekening kosten voortvloeiend uit de taken ex artikel 9, 10 en 11 
Met het oog op de toevoeging van de gemeentelijke kolom aan de regeling (ex art. 9) is met het oog op 
de bepalingen rond ondersteuning, bijstand en samenwerking, zoals bedoeld in de artikelen 10 en 11,  
dit artikel toegevoegd. Het geeft aan hoe in deze de kosten worden toegerekend.  
 
Artikel 35 Verslag  
Het verslag dient voortaan ook betrekking te hebben op de taken die voortvloeien uit of samenhangen 
met de ondersteuning, bijstand en samenwerking zoals bedoeld in de artikelen 10 en 11. Dit artikel is 
daartoe aangepast. 
 
Artikel 37 Klachtrecht en aanwijzing Ombudsman 
In het tweede lid is toegevoegd het zinsdeel “tenzij het algemeen bestuur voor enige bepaalde of 
onbepaalde periode een andere voorziening treft”. Een mogelijke wijziging van de organisatie van de 
ombudsfunctie hoeft dan niet tot wijziging van de regeling te leiden. 
 
Artikel 41 Uittreding 
Een verwijzing naar de Brandweerwet 1985 is vervangen door een algemenere verwijzing naar geldende 
wettelijke bepalingen. Uittredingsbesluiten behoeven niet meer aan de raden van de deelnemende 
gemeenten te worden voorgelegd. 
  
Artikel 44 Inwerkingtreding 
Het eerste lid is aangepast aan de wijziging per 1 januari 2011. 
 
Artikel 45 Slotbepaling 
De regeling kan niet langer worden aangehaald als gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en 
Openbare Gezondheidszorg: de nieuwe naam is opgenomen. 
 


