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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
122015 

Raadsvoorstel: 
122610 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
 
Onderwerp 
Intrekking drietal verordeningen naar aanleiding van de raadsbesluiten van 10 september en 1 oktober 
2012 
 
Geadviseerde beslissing: 
a.  De organisatieverordening 2008, door de raad bij besluit van 17 december 2007 met 

besluitnummer 2007/5510;  
b.  De verordening Langdurigheidstoeslag Samenwerkingsverband Ridderkerk en Albrandswaard 

2012, door de raad vastgesteld bij besluit van 12 maart 2012 met besluitnummer 109540, en;  
c.  De verordening Maatschappelijke participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk en 

Albrandswaard 2012, door de raad vastgesteld bij besluit van 12 maart 2012 met 
besluitnummer 109551;  

in te trekken. 
 
 
Samenvatting: 
Op 10 september en 1 oktober heeft de gemeenteraad een drietal verordeningen vastgesteld. Per 
abuis is daarbij verzuimd de voorgangers daarvan in te trekken. Met dit voorstel wordt dit verzuim 
hersteld. 
 
Doel: 
Het op orde houden van het aantal geldende en in werking zijnde verordeningen binnen de gemeente.  
 
Belangenafweging: 
Op 10 september 2012 heeft de gemeenteraad een nieuwe organisatieverordening vastgesteld. 
Hierbij is bepaald dat deze nieuwe verordening in de plaats treedt van de op dat moment geldende 
verordening.  
Met deze bepaling is de oude verordening echter niet ingetrokken, wat als gevolg heeft dat er nu 
juridisch gezien twee werkzame organisatieverordeningen zijn.  
Met dit besluit wordt deze onwenselijke situatie opgeheven.  
 
Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een herziene versie van de verordening Langdurigheidstoeslag 
en Maatschappelijke participatie vastgesteld. Deze twee verordeningen waren echter op 12 maart, 
met een iets afwijkende titel, al vastgesteld in het kader van het Samenwerkingsverband Ridderkerk 
en Albrandswaard. Die laatste twee verordeningen zijn met het besluit van 1 oktober niet ingetrokken.  
De 4 verordeningen hebben allen eenzelfde datum van inwerkingtreding. Dit, opgeteld bij het gegeven 
dat de besluiten van 12 maart niet zijn integrokken, zorgt er voor dat ook hier nu sprake is van 
meerdere werkzame verordeningen ten aanzien van één onderwerp. Met dit besluit wordt ook hieraan 
een einde gemaakt.  
 
Communicatie: 
De intrekking van de verordeningen moet worden bekendgemaakt via de Schakel.  
 
Kosten: 
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.  
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Evaluatie en controle: 
Nu dit besluit ziet op het intrekken van een drietal verordeningen, is de evaluatie en controle daarvan 
niet noodzakelijk.  
 
 
Poortugaal, 11 december 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 

 

 

       
Hans Cats        Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


