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Voorstel:
Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen 
met de wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. 
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Inleiding: 
Voorafgaand aan de begroting 2017 van Veiligheidsregio IJsselland is de financiële verdeelmethodiek 
opnieuw onderzocht. Vertegenwoordigers van de regiogemeenten zijn betrokken bij de evaluatie van 
de verdeelmethodiek. Alle in theorie mogelijke methoden zijn in beeld gebracht en berekend. De 
uitkomsten zijn besproken met de financieel adviseurs van gemeenten, de kring van 
gemeentesecretarissen en het bestuur.

De verdeelsleutel betreft een afspraak tussen de gemeenten over hoe zij de kosten van de 
veiligheidsregio onder elkaar verdelen. Deze afspraak is vastgelegd in de gemeenschappelijke 
regeling. Wijziging van de verdeelsleutel brengt een aanpassing van deze regeling mee.
Middels de voorgestelde wijziging wil de veiligheidsregio de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio IJsselland in overeenstemming brengen met de wijziging van de verdeelsleutel.

Argumenten:
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van het college. Echter, volgens 
artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de colleges toestemming van de 
gemeenteraad nodig. Weigering van toestemming kan alleen wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang. 

Kanttekeningen
Geen kanttekening, de wijziging van de financiële verdeelsystematiek brengt automatisch een 
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling met zich mee. Om in te kunnen stemmen met de 
wijziging heeft het college toestemming nodig van de gemeenteraad.  

Alternatieven:
Geen alternatief, weigering van toestemming kan alleen wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. Hiervan is geen sprake.  

Duurzaamheid:
n.v.t. 

Financiële dekking:
Voor de gemeente Dalfsen betekent de nieuwe verdeelsleutel, na herijking en indexering, een bijdrage 
aan de begroting 2017 van € 1.697.227, tegen een bijdrage van € 1.731.542 in 2016, een verlaging 
dus van € 34.315.  

Communicatie:
n.v.t. 

Vervolg:
Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer ter vergadering van het algemeen 
bestuur blijkt dat de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten tot de 
wijziging hebben besloten. De bedoeling is dat het dagelijks bestuur de balans opmaakt in zijn 
vergadering van 23 november 2016 en een voorstel doet aan het algemeen bestuur op 14 december 
2016. 

Bijlagen:
Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016, nummer 503;

overwegende dat het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio IJsselland aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen een voorstel tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling heeft gestuurd;

gelet op het feit dat aan het college wordt gevraagd om in te stemmen met de wijziging en het college 
hiervoor toestemming nodig heeft van de gemeenteraad;

gezien het feit dat weigering van toestemming alleen kan wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang en hiervan geen sprake is;

b e s l u i t :

Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen 
met de voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland.              

            .

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 oktober 
2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


