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Onderwerp 
2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015 

Geadviseerde beslissing 
Toestemming te verlenen aan het College voor het instemmen met wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015.  

Inleiding 
De huidige 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.  

Deze instemming dient te geschieden door de colleges van de deelnemende gemeenten. Daarvoor is 
toestemming nodig van de raden van de deelnemers.  

Beoogd effect 
De huidige GR SVHW 2015 is gewijzigd. 

Argumenten 
1.1. De wijziging is noodzakelijk omdat per 1 januari 2019 de samenstelling van de Deelnemers in 

SVHW wijzigt en; 
1.2. 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 
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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. 

 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. 

Communicatie 
Een afschrift van het instemmingsbesluit van het college wordt verstuurd aan het Dagelijks Bestuur 
van SVHW. 

Bijlagen 
1357341 raadsbesluit 
1357339 collegebesluit 

Poortugaal, 6 november 2018

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


