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Z-15-25681 Ruimtelijke ontwikk eling H. Matth ijssen Raadsvoorstel dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\6050  

B&W-besluit   06-10-2015 

Raadscommissie  28-10-2015  

Raad    12-11-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  7de wijziging gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland  

 

Wij stellen voor:  

1. In te stemmen met de 7de  wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

2. Burgemeester Van Erk met ingang van 1 januari 2016 te benoemen als lid van 

het AB in plaats van wethouder De Jong en een (nog te kiezen) raadslid te 

benoemen als tweede AB lid namens Hillegom. 

 

Bestaand kader:  

Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland  

(oorspronkelijke regeling d.d. 01 oktober 2004 + daarna in werking getreden 

wijzigingen, waarvan de laatste wijziging d.d. 01 februari 2013). 

 

Doelstelling:  

Een gemeenschappelijke regeling die actueel en juridisch correct is. 

 

Inleiding: 

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 24 juni 2015 de 7de wijziging 

van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland vastgesteld.  

 

De doorgevoerde wijzigingen zijn: 

- artikel 1: Rijnwoude is uit de tekst verwijderd; die gemeente is opgegaan in   

   gemeente Alphen aan den Rijn; 

- artikel 5, lid 7: regionale inkoop van volwasseneneducatie in het kader van de Wet  

   Participatiebudget is vervallen; door een wetswijziging is deze overdracht van  

   bevoegdheid niet meer rechtsgeldig; 

- artikel 9, lid 1: per gemeente zijn er twee raad- en/of collegeleden lid van het  

   Algemeen Bestuur;  

- artikel 9, lid 2: gemeenten zijn niet langer vrij het aantal AB-leden te kiezen, alleen  

   gemeenten met een DB-lid mogen per DB-lid 1 extra AB-lid aanwijzen;  

- artikel 9, lid 5: elke deelnemende gemeente beschikt over 1 stem per 10.000  

   inwoners, afgerond naar boven, vermenigvuldigd met factor 3. De verdeling van de  

   stemmen binnen een gemeentelijke afvaardiging vindt plaats overeenkomstig het  

   door de betreffende gemeenteraad daartoe genomen raadsbesluit. Een af te  

   vaardigen DB-lid krijgt niet meer dan 1 stem.   
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De gemeente Hillegom levert op dit moment een DB-lid en mag dan na 01 januari 

2016 een extra lid voor het AB benoemen. Hiertoe moet de raad dan een apart besluit 

nemen om de afvaardiging aan te passen en de stemverhouding vast te stellen (zie 

bijlage stemverhouding). 

 

Argumenten: 

1.1 Uitvoering van eerder besluiten 

Het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland heeft in maart 2014 gekozen voor 

een verkleining van het AB. Dit is bevestigd in december 2014. Achtergrond is de 

behoefte aan minder bestuurlijke drukte. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland 

heeft alle gemeenten gevraagd in te stemmen met voorstellen voor een vernieuwde 

bestuurlijke organisatie. In december 2014 is ook door de Raad van Hillegom hiermee 

ingestemd. Het besluit om het AB te verkleinen is nu verwerkt in de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

1.2 De stemverhouding tussen de gemeenten blijft vrijwel gelijk 

Het aantal leden en het aantal stemmen verandert, de stemverhouding blijft vrijwel 

gelijk. Op dit moment leveren grotere gemeenten meer dan twee personen voor het 

AB. Straks heeft elke gemeente twee AB-leden en mogen alleen gemeenten met een 

DB-lid een extra AB-lid leveren. Het aantal stemmen van een DB-lid in het AB wordt 

beperkt tot 1. Hierdoor is de stem van het DB-lid te verwaarlozen in verhouding tot 

het totaal aantal stemmen van een gemeente.  

 

1.3 Voorschrift in Gemeenschappelijke regeling 

Op grond van artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling wordt een wijziging van 

de regeling voorgelegd aan de raden, colleges en burgemeesters van de deelnemende 

gemeenten. De wijziging wordt geëffectueerd wanneer minimaal tweederde van de 

raden van de deelnemende gemeenten hiermee instemt. 

 

2.1 Scenario’s 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot een afgewogen delegatie 

namens de gemeente Hillegom. Bij eerdere consultatie over de vertegenwoordiging 

van onze gemeente in het AB van Holland Rijnland heeft de raad de voorkeur 

uitgesproken om een vertegenwoordiging vanuit de raad in het AB te hebben.  

Er zijn nu verschillende scenario’s denkbaar : 

a.  Wethouder De Jong treedt ingaande 1-1-2016 terug als AB-lid en de open 

plaatsen worden ingevuld door twee (nog te kiezen) leden van de raad; 

b.  Wethouder De Jong blijft na 1-1-2016 AB-lid en burgemeester Van Erk wordt 

ingaande 1-1-2016 benoemd als tweede AB-lid;  

c.  Wethouder De Jong treedt ingaande 1-1-2016 terug als AB-lid en zijn plaats 

wordt ingenomen door burgemeester Van Erk. Daarnaast wordt een (nog te 

kiezen) lid van de raad benoemd als AB-lid. 
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Het college heeft voorkeur voor scenario 3. Door te kiezen voor scenario 3 is zowel 

het college als de gemeenteraad vertegenwoordigd. 

 

Financiële dekking: 
Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. 

 

Communicatie en Uitvoering: 

Nadat het voorstel in de Raad is behandeld, wordt het Dagelijks Bestuur geïnformeerd 

over het besluit van het college, de burgemeester en de gemeenteraad. 

 

Urgentie: 

Vanwege inwerkingtreding op 01 januari 2016 is een besluit voor die datum nodig.  

 

Kanttekeningen: 

geen 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Dagelijks Bestuur Holland Rijnland dd 26-06-2015 met overzicht van de wijzigingen en de 

geconsolideerde Gemeenschappelijke regeling 

- bijlage Stemverhoudingen Holland Rijnland 

Informatie bij: H. Matthijssen, H.Matthijssen@hillegom.nl, tel.nr. 06 11700930
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Onderwerp: 

Holland Rijnland - Zevende wijziging gemeenschappelijke regeling 

samenwerkingsorgaan 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel  108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. In te stemmen met de 7de  wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 

2. Burgemeester Van Erk met ingang van 1 januari 2016 te benoemen als lid van 

het AB in plaats van wethouder De Jong en een (nog te kiezen) raadslid te 

benoemen als tweede AB lid namens Hillegom. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015   

 

 

 

  

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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