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 Inwoner en bestuur Natalie van Hattum Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3298  

B&W-besluit   14-08-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    20-09-2012 

Agendanummer   15a    

 

Onderwerp:  

Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

 

 

Wij stellen voor:  

- de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland vast 

te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

Besluit Algemeen Bestuur Holland Rijnland tot zesde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling 

 

 

Inleiding: 

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft het 

voorstel voor de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 

op 20 juni 2012 vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft de gemeenteraad van 

Hillegom verzocht een besluit te nemen ten aanzien van deze wijziging.  

 

Argumenten: 

Noodzaak wijziging 

Zes jaar geleden is de GR voor het eerst vastgesteld. Inmiddels was het tijd voor een 

algehele herziening. Dit wil niet zeggen dat de gehele regeling op de schop is gegaan. 

Voor een groot deel zijn de bepalingen ongewijzigd opgenomen in de nieuwe regeling. 

Wel zijn diverse bepalingen aangepast in verband met enige onduidelijkheid waar in de 

praktijk tegenaan werd gelopen. Daarnaast zijn bepalingen die puur betrekking 

hadden op het samengaan van de SDB en SLR voor zover zij niet meer relevant waren 

vervallen. Tot slot is ook de toelichting aangepast. Een overzicht van de wijzigingen is 

een van de bijlagen bij het voorstel van Holland Rijnland en ligt ter inzage. 
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Procedure tot wijziging GR 

De Gemeenschappelijke regeling schrijft bij wijziging bepaalde stappen voor (zie 

artikel 38). Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland moet het wijzigingsvoorstel 

vaststellen op basis van meerderheid. Daarna ligt de wijziging ter besluitvorming voor 

aan de raden van de deelnemende gemeenten. Een wijziging in de taken en 

bevoegdheden van de gemeenschappelijke regeling (artikel 5) komt tot stand als alle 

raden van de deelnemende gemeenten daartoe hebben besloten. Voor de overige 

wijzigingen dient tweederde van de deelnemende gemeentenraden positief te 

besluiten. 

  

Financiële dekking: 

Nvt  

 

Communicatie/Participatie: 

Een afschrift van het raadsbesluit zenden wij toe aan Holland Rijnland. Daarnaast 

publiceren wij het raadsbesluit in het Witte Weekblad. 

 

Urgentie: 

Holland Rijnland verzoekt om zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen over de 

zesde wijziging van de GR. 

 

Kanttekeningen: 

Geen  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Holland Rijnland dd 21-06-2012 inzake 6e wijziging GR HR inclusief bijlagen 

Informatie bij: mw. N. van Hattum, n.vanhattum@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 233 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

