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Onderwerp: Toelichting tweede wijziging GR SVHW 2015 

 

1. INLEIDING 

De huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015, dateert van 1 januari 2016 en is nadien in 

maart 2017 gewijzigd. Momenteel is er sprake van een aantal zaken, dat een nieuwe wijziging van de 

GR noodzakelijk maakt, te weten: 

 

 Mutaties in het deelnemersveld ten gevolge van gemeentelijke herindelingen, het uittreden van 

twee gemeentelijke Deelnemers en het toetreden van één gemeentelijke deelnemer; 

 Reparatie van een strijdigheid in artikel 7 met de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke 

regeling. 

 

De aanpassing van de GR vindt in twee stappen plaats vanwege de verschillende tijdslijnen van de 

herindelingen, toetreding en uittredingen. Dit resulteert in een tweede wijziging van de GR SVHW 2015 

per 1-1-2019 (stap 1) en de vaststelling van de GR SVHW 2019, die GR SVHW 2015 gaat vervangen, 

per 1-7-2019 (stap 2). E.e.a. wordt nader uiteengezet in paragraaf 2 “Toelichting” 

 

Het wijzigen van de GR SVHW 2015 kon eerst plaatsvinden, nadat het Algemeen bestuur (AB) SVHW  

had ingestemd met de toetreding van het College van Westvoorne. Dit is op 26 september 2018 

gebeurd door middel van een schriftelijke instemming. Aansluitend wordt nu de tweede wijziging van 

de GR SVHW 2015 (stap 1) aan de Deelnemers (colleges) voorgelegd.  

 

Bij de vorige (technische) wijziging van de GR zijn de wijzigingen eerst in het AB SVHW behandeld, 

voordat de wijzigingen werden aangeboden aan de Deelnemers. Aangezien de AB-leden/Colleges 

recentelijk hebben ingestemd met de toetreding van het college van Westvoorne, is het nu weer 

instemming vragen aan de AB-leden om de wijzigingen naar de Deelnemers te verspreiden overkill en 

leidt dit mogelijk tot verwarring. Het instemmen van het AB SVHW met toetreding van Westvoorne kan 

in dit verband worden uitgelegd als het instemmen met het voorleggen van de wijziging aan de 

Deelnemers. 

 

Het verkrijgen van instemming zou bovendien wederom schriftelijk moeten gebeuren, aangezien de 

eerstvolgende AB-vergadering pas op 15 november 2018 plaatsvindt. Instemming per deze datum om 

de wijzigingen op te sturen naar de Deelnemers maakt het onmogelijk om de GR voor 1 januari 2019 

gewijzigd te hebben. Immers de gemeenteraden en de verenigde vergadering van het waterschap 

dienen gelet op artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen eerst toestemming aan hun colleges te 

geven voordat deze kunnen instemmen met de voorgestelde wijziging. Zelfs een schriftelijke stemming 

van het AB voor het op sturen van de wijzigingen aan de Deelnemers zou daarom niet passen in het 

tijdschema, aangezien bij de gemeenten, die per 1-1-2019 herindelen, de laatste raadsvergadering al 

medio november plaats vindt, hetgeen een zeer snelle agendering vereist.  

 

Omdat de wijzingen niet inhoudelijk zijn besproken in het AB SVHW, zijn naast de wijziging ten 

gevolge van de veranderingen in het deelnemersveld  (behoudens één wettelijke aanpassing) geen 

andere wijzingen opgenomen. Het betreft: de wijziging van de opzettermijn naar een “kalenderjaar” in 

plaats van een “jaar” en de aanpassing van het stemmen (geen unanimiteit meer nodig maar alleen 2/3 

meerderheid bij fundamentele wijzigingen van GR). Deze zijn verschoven naar de noodzakelijke 

wijziging van de GR begin 2019.  
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2. TOELICHTING 

 

Wijzigingsproces 

De wijziging van de GR SVHW 2015 vindt plaats in de volgende stappen: 

 

Stap 1: 

In deze stap zijn de volgende wijzigingen verwerkt: 

 

 Uittreding van het College Molenwaard, het vervallen van de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) 

en de toetreding van de gemeente Westvoorne; 

 Reparatie van de strijdigheid. 

 

Deze wijziging dient per 1 januari 2019 van kracht te zijn. Dit in verband met de toetreding van het 

College van de gemeente Westvoorne tot de GR SVHW 2019. Alle Deelnemers (m.u.v. Molenwaard en 

RAD) dienen te stemmen over deze wijziging. Ook de nog niet heringedeelde Deelnemers. Stap 1 ligt 

nu voor ter besluitvorming. 

 

Noot: De gemeente Zederik wordt per 1 januari 2019 geherindeeld maar treedt pas per 1 juli 2019 uit. 

Op grond van artikel 41, lid 6, Wet ARHI blijft het lid van het Algemeen bestuur van Zederik zitten, 

totdat het College van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een nieuw lid heeft aangewezen dat in het 

Algemeen Bestuur van het SVHW zitting zal nemen. 

 

Stap 2: 

In deze stap worden in ieder geval de volgende wijzingen voorgesteld: 

 

 Uittreding van het College van Zederik en de herindelingen in Altena en de Hoeksche waard; 

 Aanpassing van de stemverhouding ten gevolge van de wijziging van het deelnemersveld; 

 Aanpassing van de besluitvorming (geen unanimiteit meer maar twee derde meerderheid); 

 Verduidelijking van de opzegtermijn ( kalenderjaar in plaats van jaar). 

 

Hiermee ontstaat de GR SVHW 2019, die de GR SVHW 2015 met de twee wijzigingen daarop vervangt.  

Dit moet uiterlijk 1 juli 2019 gerealiseerd zijn. Namelijk op grond van artikel 41, lid 3 en 4, Wet ARHI, 

blijft de GR SVHW 2019 ongewijzigd van kracht voor heringedeelde gemeenten en dienen binnen zes 

maanden de wijzigingen ten gevolge van deze herindelingen verwerkt te zijn. Daarnaast treedt de 

gemeente Zederik per 1 juli 2017 uit de GR SVHW 2015. 

 

Stap 2 wordt begin 2019 aangeboden ter besluitvorming. Alle Deelnemers (m.u.v. Zederik) dienen te 

stemmen over deze wijziging. 
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Inhoudelijke wijzigingen 

De wijzigingen in stap 1 van de GR SVHW 2015 worden hieronder toegelicht: 

 

AANHEF 

 De voormalige Deelnemers (het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Molenwaard en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard) zijn verwijderd en het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Westvoorne is opgenomen.  

 

Dit ten gevolge van wijzigingen in de samenstelling van de Deelnemers. De gemeente 

Molenwaard treedt uit als deelnemer en de gemeenschappelijk regeling RAD vervalt als 

deelnemer op grond van artikel 41, lid 1, Wet ARHI. Het college van de gemeente Hoeksche 

Waard treft in verband hiermee de nodige voorzieningen. Dit betekent concreet dat SVHW 

namens de gemeente Hoeksche Waard in plaats van de RAD de afvalstoffenheffing zal gaan 

heffen en innen. 

 

HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 

 

 Artikel 1(Definities) lid e. 

Onder de definitie van Deelnemers zijn de voormalige Deelnemers (het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard en het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard) verwijderd en is 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne opgenomen.  

 

Dit ten gevolge van wijzigingen in de samenstelling van de Deelnemers. De gemeente 

Molenwaard treedt uit als deelnemer en de gemeenschappelijk regeling RAD vervalt als 

deelnemer op grond van artikel 41, lid 1, Wet ARHI. Het college van de gemeente Hoeksche 

Waard treft in verband hiermee de nodige voorzieningen. Dit betekent concreet dat SVHW 

namens de gemeente Hoeksche Waard in plaats van de RAD de afvalstoffenheffing zal gaan 

heffen en innen. 

 

 Artikel 1(Definities) lid h. 

Onder de definitie van de Vertegenwoordigende organen is het algemeen bestuur van de 

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard verwijderd.  

 

Dit ten gevolge van wijzigingen in de samenstelling van de Deelnemers. De  

gemeenschappelijk regeling RAD vervalt als deelnemer op grond van artikel 41, lid 1, Wet 

ARHI.  
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HOOFDSTUK V: HET ALGEMEEN BESTUUR 

 

 Artikel 6 (Samenstelling) lid 1 

23 leden is veranderd in 22 leden.  

 

Door het uittreden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Molenwaard, het vervallen van de gemeenschappelijke regeling RAD en het toetreden van het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne verandert het aantal 

Deelnemers van 22 naar 21. Het Waterschap Hollandse Delta heeft echter met twee leden 

zitting in het Algemeen bestuur waardoor het aantal leden 22 bedraagt. 

 

De stemverhouding zoals vermeld in artikel 7 lid 5 (“…het Dagelijks Bestuur van het 

waterschap Hollandse Delta twaalf stemmen heeft en de overige Deelnemers per Deelnemers 

één stem”) wijzigt hier niet door.  

 

Bij de vaststelling van de GR SVHW 2015 zijn de Deelnemers akkoord gegaan met de volgende 

berekeningswijze van het aantal stemmen van het waterschap: Het stempercentage van het 

waterschap in het Algemeen bestuur van voor de vaststelling van de GR SVHW 2015 (6 van in 

totaal 27 stemmen, zijnde 22,22%) geldt als referentie en wordt gemiddeld met het percentage 

dat het waterschap voldoet van de begrootte deelnemersbijdrage (2016: 49,35%). Dit resulteert 

in het nieuwe stempercentage (2016: 35,79%) en daarmee met het aantal stemmen in het 

Algemeen bestuur (2016: 11,706 afgerond op hele stemmen naar 12 van 33 stemmen 

(36,36%)). 

 

Door het wijzigen van het aantal Deelnemers en daarmee het aantal leden (van 23 naar 22) in 

het Algemeen Bestuur en het vasthouden aan het aantal stemmen (12) van het Dagelijks 

bestuur van het waterschap, krijgt het Dagelijks bestuur van het waterschap hierdoor 12 van 

de 32 stemmen (in plaats van 33 stemmen) en daarmee 37,5% van de stemmen. Dit percentage 

wijkt niet substantieel af van het  vorige percentage. Daarnaast is percentuele bijdrage van het 

waterschap aan de deelnemersbijdrage in 2019 (49,48%) licht hoger dan in 2016 (49,35%). 

 

Het is voorzien dat bij de eerstvolgende wijziging van de GR SVHW 2018 de stemverhouding 

wel wijzigt in verband met de wijziging in het deelnemersveld ten gevolge van de 

herindelingen in de Hoeksche Waard en in het Land van Altena en de uittreding van Zederik. 

 

 Artikel 6 (Samenstelling) lid 4 

Dit lid is verwijderd.  

 

De  gemeenschappelijk regeling RAD vervalt als deelnemer op grond van artikel 41, lid 1, Wet 

ARHI. Door het vervallen van dit lid wordt nummering van de opvolgende leden verlaagd. 

 

 Artikel 6 (Samenstelling) lid 5 (nieuw 4) 

Het lid van het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard is 

verwijderd. 
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Dit ten gevolge van wijzigingen in de samenstelling van de Deelnemers. De  

gemeenschappelijk regeling RAD vervalt als deelnemer op grond van artikel 41, lid 1, Wet 

ARHI.  

 

 Artikel 7 (Werkwijze) lid 6 

Dit lid is vervallen en vervangen door twee nieuw leden: 

Lid 6. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij het staken van de stemmen het nemen van 

een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen 

worden heropend. 

Lid 7: Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het zesde lid 

opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen. 

 

Het oude lid 6 bepaalde, dat bij het staken van de stemmen de voorzitter beslist. Dit is in strijd 

met de Gemeentewet (GW) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In artikel 22 Wgr 

worden artikel 32 GW lid 4 en 5 van toepassing verklaard. Deze leden zijn nu opgenomen. 

Door het toevoegen van een extra lid wordt de nummering van de opvolgende leden verhoogd. 

 

Door het niet wijzigen van het aantal stemmen van het Dagelijks bestuur van het waterschap is 

het eveneens niet nodig om het opkomstvereiste in lid 8 (nieuw 9) en 10 (nieuw 11) te 

wijzigen. 

 

HOOFDSTUK X: BEGROTING, REKENING, BEVOORSCHOTTING, KOSTENTOEREKENING EN REKENKAMER 

(COMMISSIE) 

 

 Artikel 18 (Begroting) lid 6 

Het Algemeen bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard is verwijderd. 

 

Dit ten gevolge van wijzigingen in de samenstelling van de Deelnemers. De  

gemeenschappelijk regeling RAD vervalt als deelnemer op grond van artikel 41, lid 1, Wet 

ARHI.  

 

3. OVERIG 

 

Besluitvormingsproces: 

1. De Deelnemers dienen eerst toestemming te vragen aan de raad of verenigde vergadering voordat 

zij kunnen instemmen met de voorgestelde wijziging; 

2. De Deelnemers retourneren het ondertekende instemmingsbesluit aan SVHW uiterlijk 7 december 

2018;  

3. Conform artikel 24 lid 1 van GR SVHW 2015 dient tweederde van de Deelnemers in te stemmen 

met een wijziging van de Regeling. Pas na ontvangst van de benodigde instemmingen is de GR de-

facto gewijzigd en zal SVHW de regeling publiceren en de gewijzigde regeling aan de Deelnemers 

doen toekomen. 



      
 

Pagina 1 van 5 
 

COLLEGE BESLUIT: 

 

Onderwerp: Instemmingsbesluit tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015  

 

 

Het College van <gemeentenaam> 

 

Overwegende dat: 

 

1. De samenstelling van de Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling SVHW per 1 januari 

2019 wijzigt; 

2. Artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 een strijdigheid met de 

Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen bevat en het noodzakelijk is om deze 

strijdigheid te verhelpen. 

 

Gelet op: 

 

1. De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 en in het bijzonder artikel 24 (Wijziging)  

 

Besluit: 

 

In te stemmen met de volgende wijzingen van de GR SVHW 2015 

 

1. Aanhef 

 

Van: 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta, de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, 

Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, 

Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-

Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem en Zederik en het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard, ieder voor zoveel 

zijn bevoegdheden betreft; 

 

 In: 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta en de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, 

Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, 

Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, 

Werkendam, Westvoorne, Woudrichem en Zederik, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden 

betreft; 

 

2. Artikel 1(Definities) lid e 

 

Van: 

Deelnemers: de aan de Regeling deelnemende colleges van burgemeester en wethouders van 

de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, 
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Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, 

Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, 

Woudrichem en Zederik en de dagelijks besturen van het waterschap Hollandse Delta en van de 

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard; 

 

 In: 

Deelnemers: de aan de Regeling deelnemende colleges van burgemeester en wethouders van 

de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, 

Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, 

Krimpenerwaard, Lansingerland, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Westvoorne, 

Woudrichem en Zederik en het  dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta; 

 

3. Artikel 1(Definities) lid h 

 

Van: 

Vertegenwoordigende organen: de raden van de deelnemende gemeenten, het algemeen 

bestuur van het waterschap Hollandse Delta en het algemeen bestuur van de Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard; 

 

In: 

Vertegenwoordigende organen: de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen 

bestuur van het waterschap Hollandse Delta; 

 

4. Artikel 6 (Samenstelling)  

 

Van: 

1.  Aan het hoofd van het SVHW staat het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat 

uit 23 leden. 

2.  Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta wijst uit zijn midden twee 

leden aan, ieder met stemrecht voor de helft van het totaal aantal door het waterschap 

uit te brengen stemmen, die hem in het Algemeen bestuur vertegenwoordigen, alsmede 

voor elk lid een plaatsvervangend lid, dat het lid bij verhindering vervangt. 

3.  Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 

wijst uit zijn midden een lid aan dat hem in het bestuur vertegenwoordigt, alsmede een 

plaatsvervangend lid, dat het lid bij verhindering vervangt. 

4.  Het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard wijst uit zijn 

midden een lid aan dat hem in het bestuur vertegenwoordigt, alsmede een 

plaatsvervangend lid, dat het lid bij verhindering vervangt. 

5.  Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt 

lid van het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende 

deelnemende gemeente te zijn, dan wel ophoudt lid van het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Hollandse Delta te zijn, dan wel ophoudt lid van het dagelijks bestuur van de 

Regionale Afvalstoffendienst te zijn. 

6.  Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen bestuur vacant of 

beschikbaar komt, wijst de Deelnemer die het aangaat, in zijn eerstvolgende 

vergadering, of zo dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna een nieuw lid aan. 
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7. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen bestuur 

wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, 

zou hebben moeten aftreden. 

8. Een lid van het Algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag 

mede aan de Deelnemer die het aangaat. De desbetreffende Deelnemer doet mededeling 

van het ontslag aan het Algemeen bestuur. Het lid houdt zitting in het Algemeen bestuur 

totdat in de opvolging is voorzien. 

 

In: 

1.  Aan het hoofd van het SVHW staat het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur bestaat 

uit 22 leden. 

2.  Het dagelijks bestuur van het waterschap Hollandse Delta wijst uit zijn midden twee 

leden aan, ieder met stemrecht voor de helft van het totaal aantal door het waterschap 

uit te brengen stemmen, die hem in het Algemeen bestuur vertegenwoordigen, alsmede 

voor elk lid een plaatsvervangend lid, dat het lid bij verhindering vervangt. 

3.  Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten 

wijst uit zijn midden een lid aan dat hem in het bestuur vertegenwoordigt, alsmede een 

plaatsvervangend lid, dat het lid bij verhindering vervangt. 

4.  Het lidmaatschap van het Algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt 

lid van het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende 

deelnemende gemeente te zijn, dan wel ophoudt lid van het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Hollandse Delta te zijn. 

5.  Indien tussentijds een plaats van een lid van het Algemeen bestuur vacant of 

beschikbaar komt, wijst de Deelnemer die het aangaat, in zijn eerstvolgende 

vergadering, of zo dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna een nieuw lid aan. 

6. Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen bestuur 

wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, 

zou hebben moeten aftreden. 

7. Een lid van het Algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn 0ntslag 

mede aan de Deelnemer die het aangaat. De desbetreffende Deelnemer doet mededeling 

van het ontslag aan het Algemeen bestuur. Het lid houdt zitting in het Algemeen bestuur 

totdat in de opvolging is voorzien 

 

5. Artikel 7 (Werkwijze)  

 

Van: 

1. Het Algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als de 

voorzitter of Dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of ten minste één vijfde van het aantal 

Deelnemers daarom schriftelijk en met opgaaf van redenen verzoekt. 

2. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar. 

3. De deuren worden gesloten wanneer ten minste één vijfde van de aanwezige leden 

daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 

4. Het Algemeen bestuur besluit vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

5. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid 

vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, tenzij deze Regeling anders bepaalt en 

met dien verstande dat het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hollandse Delta 12 

stemmen heeft en de overige Deelnemers per Deelnemer 1 stem. 
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6. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

7. Het Algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze Regeling een 

reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht 

van de Deelnemers. 

8. De vergadering van het Algemeen bestuur wordt niet geopend voordat minimaal 13 van 

de Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Een Deelnemer kan zich laten 

vertegenwoordigen door een andere Deelnemer op voorwaarde, dat dit voor de opening 

van de vergadering van het Algemeen bestuur schriftelijk aan de voorzitter kenbaar is 

gemaakt. Van deze vertegenwoordiging wordt aantekening gemaakt op de presentielijst in 

het verslag van de vergadering. 

9. Indien ingevolge het achtste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de 

voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip 

dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 

10. Op de vergadering, bedoeld in het negende lid, is het achtste lid niet van toepassing. Het 

Algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de 

ingevolge het achtste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of 

besluiten, indien minimaal 13 van de Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 

 

In: 

1. Het Algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als de 

voorzitter of Dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of ten minste één vijfde van het aantal 

Deelnemers daarom schriftelijk en met opgaaf van redenen verzoekt. 

2. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar. 

3. De deuren worden gesloten wanneer ten minste één vijfde van de aanwezige leden 

daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt. 

4. Het Algemeen bestuur besluit vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 

5. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid 

vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, tenzij deze Regeling anders bepaalt en 

met dien verstande dat het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hollandse Delta 12 

stemmen heeft en de overige Deelnemers per Deelnemer 1 stem. 

6. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij het staken van de stemmen het nemen van een 

beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen 

worden heropend. 

7. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het zesde lid 

opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen. 

8. Het Algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze Regeling een 

reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht 

van de Deelnemers. 

9. De vergadering van het Algemeen bestuur wordt niet geopend voordat minimaal 13 van 

de Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Een Deelnemer kan zich laten 

vertegenwoordigen door een andere Deelnemer op voorwaarde, dat dit voor de opening 

van de vergadering van het Algemeen bestuur schriftelijk aan de voorzitter kenbaar is 

gemaakt. Van deze vertegenwoordiging wordt aantekening gemaakt op de presentielijst in 

het verslag van de vergadering. 

10. Indien ingevolge het achtste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de 

voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip 

dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 
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11. Op de vergadering, bedoeld in het negende lid, is het achtste lid niet van toepassing. Het 

Algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de 

ingevolge het achtste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of 

besluiten, indien minimaal 13 van de Deelnemers aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 

 

6. Artikel 18 (Begroting) lid 6 

 

Van: 

Nadat deze is vastgesteld, zendt het Dagelijks bestuur, zo nodig, de begroting aan het 

algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta, het algemeen bestuur van de Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard en de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake 

bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

 

In: 

Nadat deze is vastgesteld, zendt het Dagelijks bestuur, zo nodig, de begroting aan het 

algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta en de raden van de deelnemende 

gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland hun zienswijze naar voren 

kunnen brengen. 

 

Inwerkingtreding: 

 

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

<gemeentenaam> van <datum>. 

 

De burgemeester,   De secretaris, 
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Voorstel aan de gemeenteraad 

 

Onderwerp:  Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015. 

 

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) opereert 

momenteel op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015 en de eerste wijziging 

daarop. 

 

De voorliggende wijziging is noodzakelijk omdat per 1 januari 2019 de samenstelling van de 

Deelnemers in SVHW wijzigt en een strijdigheid in artikel 7 van de GR SVHW 2015 met de Gemeentewet 

(GW) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gerepareerd dient te worden. De wijziging omvat: 

 

 Een wijziging van de aanhef van de GR SVHW 2015 

De voormalige deelnemers (het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Molenwaard en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard) zijn verwijderd en het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Westvoorne is opgenomen. 

 

 Een wijziging van artikel 1 lid e 

Onder de definitie van Deelnemers zijn de voormalige deelnemers (het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard en het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard) verwijderd en is 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne opgenomen. 

 

 Een wijziging van artikel 1 lid h 

Onder de definitie van de Vertegenwoordigende organen is het algemeen bestuur van de 

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard verwijderd. 

 

 Een wijziging van Artikel 6 lid 1 

Het aantal leden van het Algemeen Bestuur is vanwege 23 leden is veranderd in 22 leden. Door 

het uittreden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, 

het vervallen van de gemeenschappelijke regeling RAD en het toetreden van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne verandert het aantal Deelnemers 

van 22 naar 21. Het Waterschap Hollandse Delta heeft echter met twee leden zitting in het 

Algemeen bestuur waardoor het aantal leden 22 bedraagt. 

 

 Een wijziging van Artikel 6 lid 4 

Dit lid vervalt in verband met het vervallen van de gemeenschappelijke regeling Regionale 

Afvalstoffendienst Hoeksche Waard 

 

 Een wijziging van Artikel 6 lid 5 (nieuw 4) 

Het lid van het dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard is 

verwijderd. 
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 Een wijziging van Artikel 7 lid 6 

Dit lid is in verband met een strijdigheid met de GW en Wgr vervallen en vervangen door twee 

nieuw leden, waarmee artikel 7 weer aansluit bij artikel 32 GW lid 4 en 5.  

 

 Een wijziging van Artikel 18 lid 6 

Het Algemeen bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard is verwijderd. 

 

De wijziging van GR SVHW 2015 wordt slechts geëffectueerd nadat twee derde van  Deelnemers aan 

deze regeling heeft ingestemd met voorgestelde wijziging. E.e.a. conform artikel 24 lid 1 GR SVHW 

2015. 

 

Voor het door het College kunnen instemmen met deze wijziging is conform artikel 1 Wet 

gemeenschappelijke regelingen toestemming nodig van de gemeenteraad. 

 

Wij stellen u voor om door middel van het bijgevoegde raadsbesluit aan het College de benodigde 

toestemming te verlenen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente  <NAAM GEMEENTE>, <DATUM> 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 



      

 

 

 

RAADSBESLUIT 

 

 

Onderwerp: Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015   

    

 

De Raad van de gemeente <gemeentenaam > 

 

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. <datum> 

 

 

BESLUIT: 

 

Tot het verlenen van toestemming aan het College voor het instemmen met wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van <gemeentenaam>, (datum> 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
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