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Onderwerp:
Discussie samenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

De voorkeur uit te spreken voor de variant om in het Algemeen Bestuur van
Holland Rijnland alleen collegeleden te laten plaatsnemen (variant 3 van de
discussienota “Mogelijke samenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland”/Post
In – 10346).

-

Een uitspraak te doen over de bereidheid u te conformeren aan de uitkomst van
de discussie in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland over dit onderwerp
(gepland op 27 oktober 2010).

Bestaand kader:
•

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 1:: “Het
algemeen bestuur van
“
een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die is getroffen of mede is
getroffen door gemeenteraden, bestaat uit leden, die per deelnemende gemeente
door de raad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders
worden aangewezen.” Het bij een Gemeenschappelijke regeling de verplichting
opleggen om slechts bepaalde vertegenwoordigers aan te wijzen is niet mogelijk
omdat de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt.

•

Holland Rijnland vraagt: Om tot een eenduidige beslissing te komen is het van
belang om als gemeenteraden de bereidheid uit te spreken om zich te
conformeren aan de uitkomsten van de discussie die in het Algemeen Bestuur van
Holland Rijnland van 27 oktober 2010 zullen worden gepresenteerd.

Inleiding:
•

Eind 2009 heeft de werkgroep Boeien & Binden haar eindrapportage aan het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland aangeboden.

•

Aanbeveling 6 uit deze eindrapportage komt voor rekening van Holland Rijnland:
“Organiseer de discussie over de samenstelling van het AB met alle betrokkenen
op gestructureerde wijze, bijvoorbeeld via de zogenoemde versnellingsmethode
(toegepast in de workshop van 1 oktober 2009)”.

•

Afgesproken is dat na aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn,
Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland deze discussie én besluitvorming
met en door de nieuw(e) (gekozen) gemeenteraden zal plaatsvinden.

*Z009F6B77C0*

•

Holland Rijnland verzoekt om dit onderwerp eerst in onze eigen raad te bespreken
en een oordeel te vormen zodat onze vertegenwoordigers tijdens de vergadering
van het AB op 27 oktober 2010 kunnen aangeven naar welke variant de voorkeur
van onze raad uitgaat. Mocht één van de varianten onbespreekbaar zijn, dan
verneemt HR dit ook graag.

•

De varianten zijn:
1. een AB bestaande uit raads- en collegeleden
2.1 een AB bestaande uit alleen raadsleden met “gemeentelijke fractievorming”
2.2 een AB bestaande uit alleen raadsleden met “partijpolitieke fractievorming”
3. een AB bestaande uit alleen collegeleden

•

Op basis van de uitkomsten van de discussie in het AB zal het Dagelijks Bestuur
met een voorstel komen dat de formele besluitvormingsprocedure zal doorlopen.

Argumenten:
1. De keuze voor alleen collegeleden past bij de gedachte van verlengd lokaal
bestuur.
2. De ultieme sanctie voor een falende vertegenwoordiger is bij een wethouder
(ontslag als wethouder en dus als vertegenwoordiger van de gemeente in het AB)
in preventieve zin waarschijnlijk effectiever dan bij een raadslid (ontslag als
vertegenwoordiger in het AB, maar niet als raadslid).
3. Collegeleden hebben in de regel een grotere relevante kennis en bestuurlijke
ervaring dan raadsleden. Een AB met alleen collegeleden kan daardoor
slagvaardiger zijn dan een gemengd AB.
4. Door gedurende het proces beter de verbinding te leggen tussen de
besluitvormingsprocessen van Holland Rijnland en de gemeente Hillegom zullen
de raadsleden goed op de hoogte zijn van regionale zaken en hun belangen prima
behartigd zien door de collegeleden die zitting nemen in het AB.
5. Het DB van Holland Rijnland verzoekt u uit te spreken u te conformeren aan de
uitkomst van de discussie. Hierdoor ontstaat een vertegenwoordiging in het AB die
voor alle gemeenten uniform is. Dit in tegenstelling tot de huidige samenstelling
waarin elke gemeente dat zelf kan bepalen.
Financiële dekking:
n.v.t.
Urgentie:
Om optimaal gebruik te maken van de inspraak van de raad bij de besluitvorming over
dit onderwerp, is behandeling in september noodzakelijk.
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Kanttekeningen:
Over de overige aanbevelingen van de werkgroep “boeien en binden” komt binnenkort
een afzonderlijk voorstel.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brief Holland Rijnland dd 02-06-2010 inzake discussie samenstelling Algemeen Bestuur incl. bijlagen
- Rapport Boeien en Binden “Wat boeit het” dd oktober 2009
Informatie bij: w.slotboom@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537308

3

