
Nog te  beantwoorden vragen in de raadscommissie 6 oktober 2008  
 
 
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland.  
 
Artikel 9 lid 3 versus artikel 9 lid 1 
Dit artikel handelt over de onverenigbare betrekkingen. Ook in de oude regeling was dit opgenomen. 
Het is in de huidige regeling blijven staan omdat het mogelijk is dat een parttime wethouder wordt 
afgevaardigd in het AB die ook ambtenaar is in één van de deelnemende gemeenten. Dit is een 
onwenselijke situatie. Daarom is deze incomptabiliteit opgenomen.  
 
 
Artikel 38 onkostenvergoeding 
In zijn algemeenheid worden er geen onkostenvergoedingen door de Regio verstrekt. Eventuele 
vergoedingen die worden verkregen vanuit het wethouderschap (QQ-functie) vloeien op grond van 
artikel 44 van de Gemeentewet rechtstreeks in de gemeentekas. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal 
er sprake kunnen zijn van een vergoeding die ten laste dient te komen van de regio. De regeling opent 
een mogelijkheid om daarvoor een verordening op te stellen.  
 
 
Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio IJsselland.  
Artikel 9

 
onder E het woordje regionaal 

Dit heeft te maken met de keuzemogelijkheid om een eigen gemeentelijke brandweer in stand te 
houden. Het woord regionaal tussen haakjes kan komen te vervallen.  
 
 
Aansturing commandant 
De commandant komt in regionale dienst en wordt gedetacheerd bij de gemeente. De regionaal 
commandant is hierarchisch leidinggevende en eindbeoordelaar (een en ander in overleg met de 
gemeentesecretaris). De regionaal commandant benoemt de lokale commandant na instemming van 
de burgemeester. Aansturing van de regionale taken geschiedt door de regionaal commandant. De 
lokale commandant legt aan de regionaal commandant verantwoording af over de regionale taken. 
Rechtspositiebeleid ligt bij de regio.  
 
De gemeentesecretaris is functioneel leidinggevende voor de gemeentelijke taken. De lokale 
commandant legt aan de secretaris verantwoording af voor de uitvoering van de lokale taken. 
Beoordeelt het functioneren van de gemeentelijk commandant voor de lokale taken.  
 
Een en ander wordt nader uitgewerkt in de detacheringsovereenkomst.  


