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Conceptbesluit 

1. Het voorgestelde reglement van orde vast te stellen.  

 
Inleiding 

Op grond van artikel 22 Wet gemeenschappelijke regelingen is artikel 16 Gemeentewet voor 
gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing. In dit artikel is vastgesteld dat de raad, 
in het geval van VRF het Algemeen bestuur, een reglement van orde vaststelt. Ook in de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân is in artikel 9, tweede lid, de bepaling opgenomen 
dat het Algemeen bestuur een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststelt.  
 
Het voorliggende reglement van orde is gebaseerd op het model reglement van de VNG en voorbeelden 
van andere veiligheidsregio’s. Waarbij er nadrukkelijk naar nut en noodzaak van artikelen is gekeken, 
waardoor er een verkorte versie voorgelegd kan worden. Ook is gekeken naar de huidige werkwijze en 
vergadersystematiek van het Algemeen bestuur. Zo is het nu op grond van artikel 4, derde lid, 
bijvoorbeeld mogelijk voor de burgemeesters van de eilandgemeenten om zich officieel te laten 
vertegenwoordigen door een burgemeester uit hun midden. Hiermee wordt een reeds bestaande 
werkwijze geformaliseerd en worden buiten proportionele reistijden voor deze leden van het Algemeen 
bestuur voorkomen.    

 
Beoogd effect 

Voldoen aan de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.  

 
Argumenten 

1. Het Algemeen bestuur kent de verplichting een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast te 
stellen. Met het vaststellen van het reglement van orde voor het algemeen bestuur wordt hieraan 
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voldaan.  

 
Kanttekeningen/risico’s 

Er zijn geen risico’s.  

 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties.  

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling wordt het reglement gepubliceerd en aan de deelnemende gemeenten toegezonden, 
conform artikel 9, derde lid, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.  

 
Communicatie 

Plaatsing op de website.  

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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Kopie naar auteur 
 


