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Bestuursondersteuning schappen Zuid-Holland en JZ

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
-

Kennis te nemen van de voorgestelde procesgang en planning ten aanzien van
het wijzigen van uw gemeenschappelijke regeling;
De kosten voor de werkzaamheden te dekken uit de bestaande post juridische
dienstverlening uit de producten diensten catalogus (PDC);
Kennis te nemen van de (voorgestelde) wijzigingen en het advies van uw
bestuursondersteuning (bijlage 1);
Kennis te nemen van een eerste concept van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling waarin bovenstaande is aangepast (bijlage 2).

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Met ingang van 1 juli 2022 is er een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) in werking getreden. De wijziging van de wet heeft als doel het versterken van de
kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke
regelingen.
Kortweg zijn de wijzigingen in de Wgr onder te verdelen in drie categorieën:
1. De versterking van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in
gemeenschappelijke regelingen.
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden.
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van
de regeling.
Een aantal onderdelen van de wijziging zijn per 1 juli 2022 automatisch ingegaan.
- A
Zienswijze bij treffen regeling
- C
Gemeenschappelijke adviescommissie
- E
Actieve informatieplicht*
- G
Recht van onderzoek
- H
Onderzoeksmogelijkheden lokale rekenkamers
- K
Aanpassing begrotingscyclus
Deze wijzigingen zijn dus al van kracht voor de gemeenschappelijke regeling.
Op de hierna volgende punten heeft u als bestuur enige vorm van zeggenschap en/of
beslissingsbevoegdheid, dit zijn:
- B
Zienswijze voor besluiten
- D
Afspraken over participatie
1

-

E
F
I
J

Actieve informatieplicht*
Extra vergoeding voor lidmaatschap nieuwe gemeenschappelijke commissies
Afspraken over evaluatie
Afspraken over uittreding

*E staat in beide overzichten omdat deze wijziging weliswaar al is ingegaan, maar waar u
tevens eigen inbreng in heeft.
De wet geeft hiervoor een implementatieperiode van twee jaar. Dit betekent dat de
gemeenschappelijke regeling binnen twee jaar hierop aangepast dient te zijn.
Zie bijlage 1 waarin u ter kennisname per wijziging een toelichting vindt en indien van
toepassing, informatie over de uitvoering of het advies van de bestuursondersteuning hierbij.
Geadviseerd word om de adviezen in de bijlage over te nemen. Heeft u nog opmerkingen?
Bijgevoegd treft u tevens een eerste concept van de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling aan (bijlage 2) , met bovenstaande adviezen alvast doorgevoerd.
De volgende artikelen zijn hierin gewijzigd:
- Aanhef regeling aangepast;
- Inhoudsopgave aangepast n.a.v. onderstaande wijzigingen;
- Artikel 6 toegevoegd;
- Artikel 20 toegevoegd;
- Artikel 21 toegevoegd;
- Artikel 26 toegevoegd;
- Artikel 31 toegevoegd;
- Artikel 34 lid 4 gewijzigd (termijn);
- Artikel 35 lid 1 gewijzigd (termijn);
- Artikelen over uittreding verwijderd uit hoofdstuk 13;
- Hoofdstuk 14 (artikel 43 t/m 50) toegevoegd;
- Artikel 53 aangepast (actualiseren);
- Artikelsgewijze toelichting aangepast naar aanleiding van bovengenoemde
wijzigingen.
Proces en planning
In uw afgelopen DB vergadering in het najaar van 2022 bent u geïnformeerd over de start
van dit proces en over de voorgestelde werkwijze. Voorgesteld is om het proces tot wijziging
door Staatsbosbeheer te laten begeleiden om in gezamenlijkheid met de natuur- en
recreatieschappen in Zuid-Holland tot de wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen te
komen. Hierbij uiteraard in acht nemend de verschillen tussen de gemeenschappelijke
regelingen. De bestuurssecretarissen in Zuid-Holland begeleiden dit proces in overleg met
Juridische Zaken Staatsbosbeheer. U heeft met bovenstaande ingestemd.
In dit AB wordt u inhoudelijk geïnformeerd over de wijzigingen die in uw GR worden
doorgevoerd voortkomend uit de wetswijziging. Ook wordt u geadviseerd over de onderdelen
waarover u een keuze kunt maken. Kunt u zich vinden in de voorgestelde wijzigingen en
adviezen?
Voorgesteld wordt om in het eerstkomende DB in 2023 de concepttekst voor de gewijzigde
gemeenschappelijke regelingen vast te stellen en vervolgens voor te leggen aan uw
deelnemers ter zienswijze. Hierin meegenomen dat dit uitdrukkelijk in overeenstemming gaat
met de processen van de andere wijzigingen Wgr van de deelnemende gemeenten. Dit
wordt afgestemd met de verschillende griffies.
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In de AB vergadering eind 2023 worden de voorgestelde wijzigingen in de GR, inclusief de
eventueel als gevolg van de zienswijzen gemaakte aanpassingen, ter vaststelling
voorgelegd.
Na vaststelling door het AB worden alle definitieve wijzigingen voor goedkeuring naar de
raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Na akkoord volgt publicatie van de
stukken.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB besluitvorming: Instemmen met voorgestelde procesgang en planning.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De Wet Gemeenschappelijke Regeling bevat regels voor de inrichting en het functioneren
van de samenwerking. Hierdoor kunnen gemeenten, provincies en waterschappen
samenwerken in publiekrechtelijke constructies. Het wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regelingen is noodzakelijk in verband met de wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Vanwege de gevolgen voor alle schappen, wordt voorgesteld dit proces gezamenlijk op te
pakken. Hierdoor worden de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. De
ureninschatting voor dit proces is 100 uur per schap. Voorgesteld wordt om de kosten voor
de werkzaamheden te dekken uit de bestaande post juridische dienstverlening. Bij een
mogelijke overschrijding wordt dit verwerkt in de P&C-cyclus. De verwachting is echter dat
het geraamde budget toereikend is, door minder incidentele dossiers dan ingeschat.
6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door de bestuurssecretarissen van de Natuur,- en Recreatieschappen
en juridische zaken Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
- Wijzigingen vaststellen door het DB begin 2023;
- Zienswijzen vragen aan de deelnemende gemeenten*;
- Naar aanleiding van de zienswijzen, aanpassing van de stukken;
- Ter vaststelling naar AB eind 2023;
- Aangepaste GR voor goedkeuring naar de raden, en
- (naar verwachting in de eerste helft van 2024) publiceren van de stukken
*uitdrukkelijk in overeenstemming met de procesgang van de andere wijzigingen Wgr van de deelnemende
gemeenten, in afstemming met de verschillende griffies.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Dhr. ing. R.W. van Keulen,
Bestuurssecretaris
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