
 

Aan 

T.a.v. 

Datum 

Betreft 

Van 

Ons kenmerk 

Bijlagen 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
Tijdens de carrouselvergadering van 28 maart is door uw raad gevraagd naar de reden 
van het schrappen van artikel 7 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling DCMR. 
Namens het college is toegezegd het één en ander uit te zoeken. Hieronder treft u ons 
antwoord op deze vraag aan.   
 
Geachte dames en heren, 
 
Één van de redenen van de herziening van de gemeenschappelijke regeling DCMR, is 
de vereenvoudiging daarvan. Vereenvoudiging van een regeling kan er in gelegen zijn, 
onnodige herhalingen te voorkomen. Dit uitgangspunt is nog eens nader uiteengezet in 
de bij de wijziging behorende toelichting.  
  
Wettelijke regeling 
Dát de vergadering van het Algemeen Bestuur van een openbaar lichaam als de 
DCRM in beginsel openbaar is, staat in de wet. Artikel 22 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (hierna; Wgr), regelt het één en ander. In het derde lid 
van dit artikel 22 is het beginsel van openbaarheid gegeven.  
 
Regelingen tussen gemeenten en provincie 
De DCMR is een gemeenschappelijke regeling, gesloten tussen gemeenten en de 
Provincie Zuid-Holland. Voor dergelijke regelingen kent de Wgr een apart hoofdstuk. 
Artikel 52 van de Wgr verklaart artikel 22 van overeenkomstige toepassing. Dit 
betekent dat ook het Algemeen Bestuur van een regeling tussen gemeenten en de 
Provincie in beginsel in het openbaar vergadert. 
  
Schrappen bepaling 
Omdat de openbaarheid van deze vergadering in de Wgr is geregeld, hoeft dit niet nog 
eens in de regeling te worden herhaald. Immers, de regeling wordt in zijn geheel 
beheerst door de regels uit ondermeer die wet. Het schrappen van artikel 7, lid 3 tast 
de in beginsel gegeven openbaarheid van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
dus niet aan.  
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Tot slot 
Overigens, ook de bepalingen waarin werd geregeld dat het Algemeen Bestuur kan 
besluiten in beslotenheid te vergaderen, zijn in de voorgelegde wijziging geschrapt 
(artikel 7, lid 4 van de oude regeling). Ook dit onderwerp is in de Wgr geregeld, 
waardoor het niet nodig is dit in de regeling nog eens te herhalen.  
 
Met vriendelijke groet, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


