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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
132802 

Raadsvoorstel: 
135908 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Intrekking 'oude' verordeningen 
 
Geadviseerde beslissing: 

Overwegende dat het van belang is de gemeentelijke regelingen op orde, actueel en voor een 
ieder overzichtelijk te houden;  

 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 149 en 122 van de Gemeentewet;  
 
BESLUIT: 
In te trekken de:  
a. Verordening op de raadscommissie tot benoeming van de burgemeester, van 16 november 

2012  
b. exploitatieverordening Albrandswaard;  
c.  verordening Adviescommissie beeldende kunst;  
d.  Afstemmingsverordening WIJ;  
e. Toeslagenverordening WIJ;  
f.  Verordening werk-leeraanbod WIJ; 
g. Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ gemeente Albrandswaard;  
h.  Marktverordening;  
i.  Verordening voor het gebruik van de gemeentelijk gymnastieklokalen;  
j. Verordening voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal;   
k.  Verordening Lokaal Zorgberaad.  
  
 

 
 
INLEIDING 
Bij een inventarisatie van het verordeningenbestand, zijn een aantal regelingen naar voren gekomen 
waarvan de wettelijke grondslag is gewijzigd of zelfs vervallen. Dit maakt dat deze regelingen 
ingetrokken moeten worden. Daarnaast zijn er een aantal verordeningen opgevallen die al behoorlijk 
oud waren en waarvan de noodzaak om deze voort te laten bestaan is weggevallen. Al deze 
regelingen moeten - om te zorgen voor niet meer regels dan strikt noodzakelijk en in het kader van het 
rechtszekerheidsbeginsel - dus worden ingetrokken.  
 
BEOOGD EFFECT 
Met dit voorstel wordt beoogd de collectie aan gemeentelijke regelgeving op orde, actueel en voor een 
ieder overzichtelijk te houden.  
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Argumenten 
Hieronder wordt voor de geadviseerde beslissing per onderdeel de argumenten gegeven.  
 

· Verordening op de raadscommissie tot benoeming van de burgemeester, van 16 november 
2012  

Bij de vaststelling van deze verordening is bepaald, dat de raadscommissie geacht wordt te zijn 
ontbonden, wanneer de benoeming van de voorgedragen kandidaat burgemeester onherroepelijk is 
geworden. Daarbij is echter niet ook tegelijk bepaald, dat dit ook geldt voor de verordening zelf. Deze 
blijft daardoor dus na de benoeming van de nieuwe burgemeester voortbestaan. Gezien het feit dat de 
burgemeester voor 6 jaren is benoemd, is het voortbestaan van deze verordening echter weinig nuttig. 
De verordening kan dus worden ingetrokken.  
 

· Exploitatieverordening Albrandswaard;  
Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), in juli 2008, is de wettelijke 
grondslag voor de exploitatieverordening komen te vervallen. Deze grondslag werd gevonden in 
artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij het vaststellen van deze nieuwe Wro is echter 
enig overgangsrecht vastgesteld. Dit maakte dat deze verordening niet direct in 2008 behoefde te 
worden integtrokken. De overgangstermijn is inmiddels verlopen, waardoor de wettelijke grondslag 
van de verordening is vervallen en deze dus geen werking meer kan hebben. De verordening kan 
daarom worden ingetrokken.  
 

· Verordening Adviescommissie beeldende kunst;  
Deze verordening uit 1995, voor het laatst gewijzigd in 2001, regelt de samenstelling en werkwijze van 
de gemeentelijke adviescommissie voor het kunstbeleid. De gemeente maakt al zeker 7 jaar geen 
gebruik meer van deze commissie, waar bij komt dat de commissie zich enige jaren geleden zelf heeft 
ontbonden. Daarnaast voert de gemeente ook al enige jaren geen actief kunstbeleid meer. Dit maakt 
dat deze verordening niet langer in stand hoeft te blijven.  
 

· Afstemmingsverordening WIJ;  
Deze verordening is gebaseerd op de Wet investeren in jongeren. Deze wet is in werking getreden op 
1 oktober 2009 en is met ingang van 1 januari 2012 weer ingetrokken. De grondslag voor de 
verordening is daarmee komen te vervallen. Dit maakt dat deze verordening moet worden 
ingetrokken.  
 

· Toeslagenverordening WIJ;  
Deze verordening is gebaseerd op de Wet investeren in jongeren. Deze wet is in werking getreden op 
1 oktober 2009 en is met ingang van 1 januari 2012 weer ingetrokken. De grondslag voor de 
verordening is daarmee komen te vervallen. Dit maakt dat deze verordening moet worden 
ingetrokken.  
 

· Verordening werk-leeraanbod WIJ; 
Deze verordening is gebaseerd op de Wet investeren in jongeren. Deze wet is in werking getreden op 
1 oktober 2009 en is met ingang van 1 januari 2012 weer ingetrokken. De grondslag voor de 
verordening is daarmee komen te vervallen. Dit maakt dat deze verordening moet worden 
ingetrokken.  
 

· Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ gemeente Albrandswaard;  
Op 15 juli 2013 heeft de raad de Afstemmingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R 
vastgesteld. In deze verordening is bepaald dat de Afstemminsverordening Wwb, Bbz 2004, IOAW en 
IOAZ 2001 Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard zal vervallen. De naam van de 
schijnbaar bedoelde verordening luidt echter anders. Dit maakt dat de Afstemmingsverordening WWB, 
IOAW, IOAZ gemeente Albrandswaard nog eens afzonderlijk moet worden ingetrokken.  
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· Marktverordening;  
Deze verordening is vastgesteld op 29 januari 2001. Het stelt vast dat de gemeente een vaste 
marktdag kent en de locatie in Poortugaal waar deze moet plaatsvinden. Het marktbeleid, de locatie 
en de omstandigheden zijn echter in de loop der jaren gewijzigd. Inmiddels vindt het organiseren van 
een markt niet meer plaats op grond van deze verordening, maar op grond van de APV. 
Marktkooplieden verkrijgen een standplaats en een daartoe verstrekte vergunning. Daarnaast geldt 
dat het organiseren van de markt, met het schrappen van artikel 151 Gemeentewet en op grond van 
artikel 160, lid 1 onder h van de Gemeentewet, een exclusieve collegebevoegdheid is geworden. Dit 
maakt dat de verordening niet meer in stand hoeft te blijven.  
  

· Verordening voor het gebruik van de gemeentelijk gymnastieklokalen; 
Deze verordening regelt een bevoegdheid die de gemeente uitoefent als eigenaar. Het regelt geen 
publiekrechtelijke bevoegdheden. Een verordening is daarom niet nodig.  
 

· Verordening voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal;  
Deze verordening regelt een bevoegdheid die de gemeente uitoefent als eigenaar. Het regelt geen 
publiekrechtelijke bevoegdheden. Een verordening is daarom niet nodig.  
  

· Verordening Lokaal Zorgberaad;  
Deze verordening is vastgesteld op 28 september 1998 en inmiddels ingehaald door de tijd. De taken 
van dit beraad worden inmiddels uitgevoerd door het cliëntenplatform en de WMO-Raad. Beide 
organen hebben ook op de intrekking van deze verordening geadviseerd en zijn het daar mee eens.  
 
Kanttekeningen  
Bij dit voorstel zijn geen kanttekeningen te maken.  
 
FINANCIËN 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Het besluit van de gemeenteraad om de voorgestelde regelingen in te trekken, moet worden 
bekengemaakt via de Schakel.  
 
UITVOERING 
Niet van toepassing  
 
BIJLAGEN 
Geen. Al de in te trekken regelingen zijn te vinden via de site van Albrandswaard.  
 
 
Poortugaal, 22 oktober 2013 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


