
Raadsinformatiebrief 
 
 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

De gemeenteraad van Albrandswaard 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 1030265 
Uw kenmerk:  Contact:  
Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 010-5061137 
  E-mailadres:  
  Datum: 10 november 2015 
    
Betreft: Raadsinformatiebrief inzake NRIJ 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 

Bij de behandeling van het raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regelingen NRIJ en 
Koepelschap in Beraad en Advies is de vraag gesteld waarom deze regelingen zowel door de raad als 
door het college worden aangegaan. 

Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. In deze wijziging is de 
dualisering tussen raad en college scherper in de wet verankerd. Meer dan voorheen is het belangrijk 
erop te letten  dat wanneer bevoegdheden aan de bestuursorganen van de gemeenschappelijke 
regelingen worden overgedragen de gemeentelijke organen, waarbij die bevoegdheden 
oorspronkelijk liggen, partij zijn bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. 

Bij het NRIJ berusten zowel  bevoegdheden van de raad als van het college. Een voorbeeld van 
raadsbevoegdheid is dat het algemeen bestuur op het gebied van natuur- en recreatie verordeningen 
kan vaststellen. Een voorbeeld van collegebevoegdheden is dat het bestuur bevoegd is 
handhavingsbesluiten te nemen, zoals bestuursdwang en dwangsom. 

Dit beeld geldt ook voor het Koepelschap. Een voorbeeld van een raadsbevoegdheid is dat het 
algemeen bestuur beheer- en ontwikkelingsprogramma’s voor groengebieden kan vaststellen.  
Voorbeeld van een collegebevoegdheid is dat het bestuur van het Koepelschap bevoegd is 
privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan. 

Aangezien bij deze regelingen zowel bevoegdheden van de raad als die van het college worden 
overgedragen zijn zowel raad als college partij bij het aangaan van deze gemeenschappelijke 
regelingen. 

 

 

 



Wij hopen dat deze informatie voor u de gevraagde duidelijkheid biedt. 

Poortugaal, 10 november 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


