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Onderwerp
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer
Brabant-Noordoost

1

3490858

t
Provinciale Staten van Noord-Brabant,

l

gelezen het voorstel van GedeputeerdeStaten, d.d. 10 september2013
alsmede de Nota van Wijziging van GedeputeerdeStaten d.d. 22
oktober 2013;
gelet op het advies van de commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d. 4
oktober 2013;

E

„,nx:

overwegendedat de regeling Kleinschalig collectief vervoer BrabantNoordoost een inhoudelijke wijziging en terugbrenging van het aantal
deelnemers behoeft

besluiten:

als initiatiefnemer het Algemeen Bestuur een initiatiefvoorstel tot
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief
vervoer Brabant-Noordoost voor te leggen conform bijgevoegdeen als
l.

zodanig gewaarmerkte vast te stellen Gemeenschappelijkeregeling
Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-oost;
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3490858

als deelnemer aan de regeling de Gemeenschappelijke
2.
regeling
Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoostte wijzigen conform
bijgaand vast te stellen Gemeenschappelijkeregeling Kleinschalig
collectief vervoer Brabant-Noordoost,
onder de opschortende
voorwaarden dat het initiatiefvoorstel ongewijzigd door het Algemeen
Bestuur wordt overgenomen.

°s-Hertogenbosch, l november 2013
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de gri?ier

prof. dr.

mw. drs.

van

de Donk

Dortmans
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Provincie Noord-Brabant
Behoortbij hetbesluitvan ProvincialeStaten van Noord-Brabant
d.d. l november2013, Besluitól/l 3F
Mi] bekend,

ll

Griffier der Staten van Noord Brabant

Ontwerp-besluit

lš

Wijziging GemeenschappelijkeregelingKleinschalig collectief vervoer
Brabant-Noordoost

Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van de
provincie Noord-Brabant;
Datum

22 oktober201 3
Documentnummer

J.-aft,

3486513

l
l

íïTïn=.A„._;

de gemeenteraad.het college van burgemeesteren wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Bernheze;
de gemeenteraad,het college van burgemeesteren wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Boekel;
de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester van de gemeente Boxmeer;
de gemeenteraad, het college van burgemeesteren wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Guijlg,
de gemeenteraad.het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester van de gemeente Grave;
de gemeenteraad,het college van burgemeesteren wethouders en de
burgemeester van de gemeente Landerd;
de gemeenteraad.het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Maasdonk;
de gemeenteraad.het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Mill en Sint Hubert;
de gemeenteraad,het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester van de gemeente Oss;
de gemeenteraad.het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Sint Anthonis;
de gemeenteraad.het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeestervan de gemeente Sint-Oedenrode;
de gemeenteraad,het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester van de gemeente Uden;
de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en de
Veghel:
burgemeester
van de gemeente

ili

l

l

l

Gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijkeregelingen;
Gezien de toestemming van Provinciale Staten van de provincie Noord-

Brabant
Gezien de toestemming van de gemeenteraadvan de gemeente
Bernheze'
Gezien de toestemming van de gemeenteraadvan de gemeente Boekel:_
Gezien de toestemming van de gemeenteraadvan de gemeente
Boxmeer'

l
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Gezien de toestemming van
Gezien de toestemming van
Gezien de toestemming van
Gezien de toestemming van
M aasdonk .
Gezien de toestemming van
S'in t H u b er tGezien de toestemming van
Gezien de toestemming van
Anthonis
Gezien de toestemming van
Oedenrode
Gezien de toestemming van
Gezien de toestemming van
V

de gemeenteraad van
de gemeenteraad van
de gemeenteraad van
de gemeenteraad van

de gemeente Cuijk;
de gemeente Grave;_
de gemeente Landerd;

Døçumgnmummer

de gemeente

3486513

Datum

22 oktober 2013

de gemeenteraad van de gemeente Mill en
de gemeenteraad van de gemeente Oss;
de gemeenteraad van de gemeente Sint
de gemeenteraad van de gemeente Sintde gemeenteraad van de gemeente Uden:_
de gemeenteraad van de gemeente
Veghel'
__

_

_,

1.

Gezien het voorstel van het algemeen bestuur van het
Samenwerkingsverbandkleinschalig collectief vervoer BrabantNoordoost op voordracht van het voorstel van Provinciale Staten van
Noord-Brabant ;

Overwegende dat de gemeenschappelijkeregeling beperkingen bevatte
ten aanzien van het openen van de vergadering van het algemeen
bestuur en het bijwonen van de vergadering door ambtenaren van de
deelnemers die in de praktijk onvoldoende werkbaar zijn;
Overwegende dat door de vervanging van de Wet voorziening
gehandicaptendoor de Wet maatschappelijke ondersteuningde
overgedragen taken en bevoegdhedenin de gemeenschappelijkeregeling
aanpassingbehoeven;

Overwegende dat de overgedragentaken en bevoegdhedenafkomstig
zijn van de collegesvan burgemeesteren wethouders van de
deelnemende gemeenten en gedeputeerdestaten en derhalve de
bevoegdheidtot het aangaan van de regeling beperkt is tot die
bestuursorganen;
Besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdhedenbetreft,_ vast
de volgendewijzigingsregeling:

te stellen

Artikel I
De Gemeenschappelijkeregeling Kleinschalig collectief vervoer BrabantNoordoost wordt als volgt gewijzigd:
De artikelen l tot en met 25 worden vervangen door:

§ 1 Algemenebepalingen
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Artikel 1 Begripsbepalingen
ln deze gemeenschappelijkeregeling wordt verstaan onder
a. algemeenbestuur: het algemeenbestuur van het
Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer BrabantNoordoost;
b. deelnemer: een aan deze regeling deelnemend bestuursorgaan;
c. regeling: deze gemeenschappelijke
regeling;
d. Wgr: Wet gemeenschappelijkeregelingen.

22 okmber2013

ii

Dggumemnummef

3486513
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Anika 2 Being
De regeling heeft tot doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand
houden van een stelselvan kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief

i

'f

3

vervoer.
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É

Artikel 3 Instelling rechtspersoon
l. GedeputeerdeStaten van de provincie Noord-Brabant en de colleges
van burgemeesteren wethouders van de gemeenten Bernheze,
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint
Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel
treffen een gemeenschappelijkeregeling en stellen ter uitvoering van
de regeling een openbaar lichaam in, met de naam:
Samenwerkingsverband kleinschalig collectiefvervoer Brabant-

f_±m.,.._,

Noordoost.
2. Het openbaar lichaam is gevestigdin de gemeente Uden.

;_Jm:...-,

f_fm:..._-_,

Artikel 4 Taken
l. Aan het openbaar lichaam worden ter verwezenlijking van het doel,
genoemd in artikel 2, de volgende taken en bevoegdheden
overgedragen:
a. de bevoegdheid van de collegesvan burgemeester en wethouders
van de deelnemende gemeenten, genoemd in artikel 4, eerste lid,
onder c van de Wet maatschappelijkeondersteuning tot het
treffen van voorzieningen op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning die een persoon in staat stellen zich lokaal te
verplaatsenper vervoermiddel voor zover het betreft het
totstandkomen, optimaliserenen doorontwikkelen van een
geïntegreerd algemeentoegankelijk stelselvan collectief
vraagafhankelijk vervoer en
b. zorg dragen voor de totstandkoming, optimalisering en
doorontwikkeling van een geïntegreerdalgemeentoegankelijk
stelsel van collectief vraagafhankelijk vervoer, het aangaan van de
daartoe benodigde overeenkomsten en zorg dragen voor het
beheer en de financiering van dit stelsel;
c. afstemmen van de beleidsontwikkeling met betrekking tot het
kleinschalig collectief vervoer.

l

i
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2. Bij gelijkluidende besluiten van de deelnemerskunnen met
inachtneming van het doel genoemd in artikel 2, de over te dragen
taken en bevoegdheden,genoemd in het eerste lid worden uitgebreid

Datum

22 oktober 2013
Documenfnummer

348ó5l 3

Artikel 5 Verzoektaken
1. De taken, bedoeld in artikel 4, kunnen bij besluit van een of meer
deelnemers worden uitgebreid met taken van een of meer van deze
deelnemers afzonderlijk.
2. De taken, bedoeld in het eerste lid worden aangeduid als
verzoektaken.
3. De overdracht van verzoektaken behoeft instemming van het
algemeenbestuur.
4. Het algemeenbestuur onthoudt zich slechts van instemming, als
bedoeld in het tweede lid, indien:
a. de verzoektaak het functioneren van het openbaar lichaam

belemmert;
b. de verzoektaak leidt tot een kostenverhogingvoor de andere
deelnemers dan de deelnemer,bedoeld in het eerste lid;
5. Bij stemming over de instemming, bedoeld in het vorige lid, onthoudt
het lid van het algemeenbestuur dat is aangewezen door de
deelnemer die de verzoektaak overdraagt, zich van stemming.
6. De kosten welke verbonden zijn aan de uitvoering van verzoektaken
worden afzonderlijk geadministreerd en volledig toegerekendaan de
deelnemer,bedoeld in het eerste lid.

§ 2 Inrichting en samenstellingvan het bestuur
Artikel 6 Samenstellingalgemeenbestuur
1. Het algemeen bestuur bestaat uit eenzelfde aantal leden als er
deelnemers aan de regeling zijn.
2. Iedere deelnemer wijst een lid van het algemeenbestuur aan.
3. Aanwijzing geschiedt voor de eerste maal bij de inwerkingtreding
van de regeling en vervolgensin een van de eerste vergaderingen van
elke zittingsperiode van het college van burgemeester en wethouders
respectievelijkgedeputeerde staten.
4. Aanwijzing van leden ter vervulling van tussentijdsopengevallen
plaatsen, vindt zo snel mogelijk na het openvallen van de vacature
plaats.
5. Plaatsvervangendeleden die leden vervangen bij ontstentenis of
verhindering, worden op de wijze, bedoeld in tweede lid, benoemd.
6. In aanvulling op artikel 1?›,tweedelid van de Wgr, eindigt het
lidmaatschapvan het algemeenbestuur :
a. door het nemen van ontslag door het lid;
b. door ontslag door het bestuursorgaandat het lid heeft
c.

aangewezen; of
door overlijden van het lid.
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7. Een lid van het algemeen bestuur dat zijn ontslag neemt, doet
daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuursorgaan dat hem
heeft aangewezen, alsmede aan de voorzitter van het algemeen
bestuur.
8. Ontslag door het bestuursorgaan, als bedoeld in het zesdelid onder
b, wordt verleend indien het lid niet meer het vertrouwen geniet
van het bestuursorgaan dat hem heeft benoemd.
9. Het einde van het lidmaatschap, bedoeld in het zesdelid onder a,
treedt in met ingang van de dag, gelegeneen maand na de dag
waarop het lid zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn
opvolger de benoeming heeft aangenomen.
10. Het einde van het lidmaatschap, bedoeld in het zesdelid onder b en
c, treedt onmiddellijk in werking.
ll Besluiten tot benoeming of ontslagvan leden en plaatsvervangend
leden van het algemeenbestuur worden in afschrift aan het
algemeen bestuur gezonden.
12 Voor de toepassingvan de regeling wordt een plaatsvervangendlid
van het algemeenbestuur als lid van dat bestuur aangemerkt.

Datum
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Artikel 7 Samenstellingdagelijksbestuur
l Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie andere leden
waaronder tenminste het door gedeputeerdestaten aangewezen lid

l

het algemeen bestuur.
De benoeming van leden van het dagelijksbestuur vindt plaats in de
eerste vergadering van het algemeen bestuur.
Benoeming van leden ter vervulling van tussentijdsopengevallen
plaatsen, vindt zo snel mogelijk na het openvallenvan de vacature
plaats.
In aanvulling op de Wgr, eindigt het lidmaatschap van het dagelijks
bestuur door het nemen van ontslag door het lid.
Een lid van het dagelijks bestuur dat ontslag neemt, de voorzitter
schriftelijk in kennis.
Het einde van het lidmaatschap, bedoeld in het vierde lid, treedt in
met ingang van de dag, gelegeneen maand na de dag waarop hij zijn
ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de
benoeming heeft aangenomen.

van

4.
5.

6.

,çm-›;--5-em;

l

Jß;

3.

-

2.

l
l

Artikel 8 Voorzitter
1. De voorzitter wordt door het algemeenbestuur uit zijn midden

I

aangewezen.
Het
2.
dagelijks bestuur voorziet uit zijn midden in de vervanging van
de voorzitter.
3. Het voorzitterschap eindigt:
a. door het nemen van ontslag door de voorzitter;
b. door ontslag door het algemeenbestuur.

l

l
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4. De voorzitter stelt het algemeenbestuur schriftelijk in kennis van het
nemen van ontslag, als bedoeld in het _der_d;lid onder a.
5. Ontslag door het algemeenbestuur wordt verleend indien de
voorzitter niet meer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur
dat hem heeft benoemd.
6. Het einde van het lidmaatschap,bedoeld in het tweede lid onder a,
treedt in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag
waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn
opvolger de benoeming heeft aangenomen.
7. Het einde van het lidmaatschap,bedoeld in het tweede lid onder b,
treedt onmiddellijk in werking.

Datum

22 oktober 2013
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Artikel 9 Vertegenwoordigingvoorzitter
1. De voorzitter kan de vertegenwoordiging van het openbaar lichaam
in en buiten rechte opdragen aan een door hem of haar aan te
wijzen gemachtigde.
2. De voorzitter gaat daartoe niet over dan na verkregen instemming
van het dagelijks bestuur.
Artikel 10 Secretaris
l. Er is een secretaris,die door het dagelijks bestuur wordt benoemd,
geschorsten ontslagen.
2. Het dagelijks bestuur voorziet in de vervanging van de secretaris.
3. De secretaris staat het algemeenbestuur, het dagelijks bestuur, de
voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
4-. Het dagelijks bestuur stelt in een instructie nadere regelsover de taak
en de bevoegdhedenvan de secretaris.
5. De secretaris is in de vergadering van het algemeenen dagelijks
bestuur aanwezig.
6. Artikel 20, eerste en tweede lid, van de Wgr is van overeenkomstige
toepassingop de secretarisen degenedie de secretaris vervangt.
Artikel 11 Ambtelijke organisatie
l. Er is een ambtelijke organisatie, onder leiding van de secretaris, die
de secretarisdesgevraagdbijstaat.
2. De deelnemers voorzien in de samenstelling van de ambtelijke
organisatie zodanig dat daarin de verschillende disciplines zijn
vertegenwoordigd die bij de uitvoering van taken door het openbaar
lichaam betrokken zijn.
3. De ambtelijke organisatie stelt beknopte verslaglegging van haar
vergaderingen op.
4. De samenstelling waarin de ambtelijke organisatiebijeenkomt en
opereert, kan verschillen al naar gelang de te behandelen

onderwerpen.
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Artikel 12 Ondertekening van stukken
De stukken die van het algemeenen dagelijksbestuur uitgaan,
worden door de voorzitter ondertekend en door de secretarismede
ondertekend.
Het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur kan de voorzitter
toestaan de ondertekening op te dragen aan een ander lid van het
dagelijks bestuur of de secretaris.
De medeondertekening door de secretarisis niet van toepassing
indien de ondertekening van stukken ingevolgehet tweede lid is
opgedragenaan de secretaris.

Datum

22 oktober 2013
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§ 3 Vergaderorde
Artikel 14 Vergaderingenalgemeenbestuur
Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingenvan
deze regeling en artikel 52 jo. 22 van de Wgr een reglement van orde
op voor zijn vergaderingen dat ter kennis wordt gebracht aan de
deelnemers.
Indien het algemeenbestuur heeft besloten tot het vergaderen met
geslotendeuren, wordt van de vergadering een afzonderlijk verslag
gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij het algemeen
bestuur anders beslist.
In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagdof besloten

.

ú

1

over
a. het vaststellen of wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;

wijzigen van de regeling;
d. het aanwijzen, schorsen of ontslag van leden van het dagelijks
bestuur.
In geval van besluitvorming door het algemeen bestuur bij stemming
zijn de stemmen als volgt verdeeld:
a. het door de gedeputeerdestaten aangewezen lid heeft tien
c.

i

stemmen;

b. de door de colleges aangewezen leden hebben ieder één stem.

Artikel 15 Vergaderingendagelijksbestuur
In geval van besluitvorming bij stemming zijn de stemmen als volgt
verdeeld:
a. het door gedeputeerdestaten aangewezen lid heeft twee stemmen;
b. de andere leden hebben ieder één stem.

Artikel 16 Adviseurs
Het algemeenbestuur of dagelijks bestuur kan personen of instanties
l
uitnodigen voor een bepaald onderwerp of bepaaldetijd als adviseur
aan de vergaderingen van het algemeenbestuur of dagelijksbestuur

=

deel te nemen.

7
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Het algemeenbestuur of dagelijksbestuur kan deze aanwijzing te
allen tijde intrekken.
De adviseur neemt deel aan de beraadslagingten aanzien van de
onderwerpenof de periode waarvoor hij als adviseur is aangewezen.
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§ 4 Verhouding deelnemendebestuursorganen
Artikel 17 Verlenen medewerking
l
De deelnemers informeren het dagelijks bestuur over besluiten die
van belang zijn voor de uitoefening van bevoegdhedenvan het
openbaar lichaam.
2. De informatie bedoeld in het eerste lid wordt tijdig in de
voorbereidende fase danwel terstond na de besluitvorming verstrekt.

Artikel 18 Externe informatieplicht
l leder lid van het algemeenbestuur legt verantwoording af aan het
bestuursorgaandat hem heeft aangewezen over het door het lid in
het bestuur gevoerdebeleid:
a. mondeling in de eerst volgende vergadering van dat
bestuursorgaan;
b. schriftelijk indien het bestuursorgaandaartoe besluit.
2 Ieder lid van het algemeen bestuur verschaft het bestuursorgaandat
hem of haar heeft aangewezen mondeling of schriftelijk de door één
of meer leden van dat orgaan gevraagdeinlichtingen, tenzij de
verstrekking in strijd is met het openbaar belang.
3 Het algemeen en dagelijks bestuur verstrekken aan de deelnemende
bestuursorganen schriftelijk de door één of meer leden daarvan
gevraagde inlichtingen, tenzij de verstrekking in strijd is met het
openbaar belang.
Artikel 19 Vragenrecht en verantwoordingsplichtdagelijksbestuur
1 De leden van het dagelijks bestuur leggen tezamen of ieder
afzonderlijk op verzoek verantwoording af aan het algemeenbestuur:
a. mondeling in de eerst volgende vergadering van het algemeen
bestuur;
b. schriftelijk indien het algemeenbestuur daartoe besluit.
2 De leden van het dagelijks bestuur verstrekken tezamen of ieder
afzonderlijk, het algemeenbestuur de door één of meer leden
daarvan gevraagde inlichtingen, tenzij de verstrekkingin strijd is met
het openbaar belang:
a. mondeling in dezelfde of eerst volgendevergadering van het
algemeenbestuur; en
b. schriftelijk indien het algemeenof dagelijks bestuur daartoe
besluit
1°. door beantwoording van de schriftelijk gesteldevragen
binnen zes weken na ontvangst daarvan; of
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2°. door toezendin8 van bePaalde aan gewezen stukken binnen
drie weken na ontvan gst van het schriftelike
J of mondelin ge
verzoek daartoe.

22 oktober 20l 3
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5 Financien
Artikel 20 Financiën
De ?nanciën worden gevormd door:
bijdrage van de Provincie Noord-Brabant op grond van de vigerende
Regiotaxi Noord-Brabant;
samenwerkingsovereenkomst
bijdragen van de deelnemende gemeenten naar rato van het
inwoneraantal, ten behoeve van de beheerkosten;
bijdragen van alle deelnemers naar rato van het gebruik van de
regiotaxi, ten behoeve van de exploitatiekostenvan de regiotaxi.

i

§ 6 Wijziging toetreding, uittreding, opheffing
Artikel 21 Wijziging van de regeling
De regeling kan worden gewijzigd bij gelijkluidende besluiten van de
deelnemers.
Voorstellen tot wijziging of ophe?ing van de regeling kunnen uitgaan
van een of meer deelnemers en van het algemeen bestuur.
Indien het voorstel uitgaat van het algemeen bestuur, zendt dit het
voorstel aan de deelnemers.
De deelnemers besluiten binnen drie maanden na de dagtekening
van verzending op het voorstel, bedoeld in het tweede lid, en delen
hun beslissingschriftelijk mee aan het algemeen bestuur.
Indien het voorstel uitgaat van de bevoegdebestuursorganenvan één
of meer deelnemers zenden zij hun voorstel aan het algemeen
bestuur, dat het met zijn daarbij gevoegdebeschouwingen verder
overeenkomstig het derde lid behandelt.
Het algemeenbestuur informeert de deelnemers over op grond van
dit artikel genomen besluiten.

ii

l

1

t

2
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Artikel 22 Toetreding
l Toetreding van gemeenten geschiedtonder door het algemeen
bestuur te stellen voorwaarden.
Op het wijzigen van de regeling vanwege toetreding van een
gemeente is artikel 2l van toepassing.

Artikel 23 Uittreding
Een deelnemer kan per 1 januari van enig jaar uit de regeling treden
mits het voornemen daartoe door de deelnemer ten minste één jaar
voorafgaand aan de uittreding bij aangetekendebrief of
deurwaardersexploot is medegedeeldaan het algemeenbestuur.
Voor een uittredende deelnemer geldt een uittredingsverplichting
gelijk aan een percentage van het aandeel van de betrokken
deelnemer in de kosten van het openbaar lichaam gedurende het

U
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kalenderjaar voorafgaand aan dat van uittreding verhoogd met de
meerkosten die het openbaar lichaam l aan een of meer vervoerders
verschuldigd is als gevolg van de uittreding.
Het in het tweede lid bedoelde percentage bedraagt:
a. voor het eerste jaar: 100%;
b. voor het tweede jaar: 75%;
c. voor het derde jaar: 50°/o;
d. voor het vierdejaar 25%.
Met betrekking tot na uittreding aan het openbaar lichaam
verblijvende kosten verbonden aan verzoektaken als bedoeld in
artikel 5 bedraagt de uittredingsverplichting voor de uittredende
deelnemer 100% voor onbepaaldetijd.
Het algemeen bestuur kan ten gunste van een uittredende deelnemer
afwijken van het bepaalde in het tweede derde en vierde lid, mits de
?nanciële verplichtingen van de overblijvende deelnemers daardoor
niet worden verzwaard ten opzichte van de situatie die zou hebben
bestaan indien de uittredende gemeente of provincie niet zou zijn
uitgetreden.
De deelnemers voorzien bij gelijkluidencle besluiten in de
noodzakelijkewijzigingen van de regeling.
~

Datum

22 oktober 201 3
Doeumentnummer

3486513

i

Artikel 24 Overgangsregeling
In afwijking van artikel 23, eerste lid, kan een gemeente of de
provincie niet uit de regeling treden zolang een regionale
samenwerkingsovereenkomstvan kracht is .
Uittreding is mogelijk, mits het derde lid in acht wordt genomen, op
het moment waarop de overeenkomst eindigt als gevolg van het
beëindigen van de in het vorige lid bedoelde
samenwerkingsovereenkomstovereenkomst
door:
a. het verstrijken van de overeengekomenlooptijd zonder dat
verlenging heeft plaatsgehad;
b. het verstrijken van de looptijd na verlenging;
c. een andere oorzaak,
Het voornemen tot uittreding moet door de bevoegde
bestuursorganenvan de desbetreffende gemeente of provincie bij
aangetekendebrief of deurwaardersexplootworden medegedeeldaan
het algemeen bestuur. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren
bedraagt in het geval bedoeld in het vorige lid onder:
minste drie maanden na de uiterste datum waarop de
vervoersovereenkomst kon worden verlengd;
b. een jaar tevoren;
c. binnen en door het algemeen bestuur vastgesteldetermijn van
ten minste drie maanden.
Ingeval van uittreding overeenkomstighet tweede lid geldt voor de
uittredende gemeente of provincie, in afwijking van artikel 234
tweede en derde lid, maar onverminderd artikel 23, vierde lid, een
a.

ten
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gelijk aan de kosten welke voor haar

uittredingsverplichting
voortvloeien uit de financiële en administratieve afwikkeling van het
vervoersproject.

Datum

22 oktober2013
Doeumenfnummer

3486513

Artikel 25 Wijziging aantal deelnemers
l. Indien het aantal aan de regeling deelnemende gemeenten wijzigt als
gevolg van herindeling, uittreding of toetreding van gemeenten,
beoordeelt het algemeenbestuur of de in artikel 14, vierde lid,
bedoelde stemverhoudingmoet worden herzien.
2. Indien de stemverhouding wordt herzien, legt het algemeenbestuur
een voorstel tot wijziging van de regeling van die strekking voor aan

l

l

E

,l

1

de deelnemers.

2

Artikel 26 Opheffing van de regeling
l. De regeling kan worden opgehevenbij gelijkluidende besluiten van
de deelnemers.
2. Bij opheffing van de regeling voorziet het algemeenbestuur in de

ll
i

a

l

liquidatie.
3. Het algemeen bestuur kan de liquidatie opdragen aan een commissie
4-. Het openbaar lichaam blijft voortbestaan zolang dit voor de
vereffening van het vermogen noodzakelijk is.
5. Het algemeen bestuur of de door hem aangewezen commissie zendt
de eindrekening onverwijld naar de deelnemers met een verslag van
de liquidatie.

ii
ß

ig

f

f

§ 7 Slotbegalingen
Artikel 27 Archief
l. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en houdt toezicht op de
bewaring en het beheer van de archieibescheiden van het openbaar
lichaam.
2. Het algemeenbestuur stelt overeenkomstigde Archiefwet 1995 een
beheersregeling op voor de zorg voor de archiefbescheiden van het
openbaar lichaam.

1f_ ..í%:ß-,

Artikel 28 Inwerkingtreding
l. De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De regeling treedt in werking met ingang l januari 2004.
Artikel 29 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijkeregeling
Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost.

Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op een door het algemeen bestuur
bepalen tijdstip.

5

te
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Deze regeling wordt aangehaald als: Wijziging gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost.

“s-Hertogenbosch,.. . .. ....(datum)
Provinciale Staten van NoordBrabant

“s-Hertogenbosch, ... ......(datum)
GedeputeerdeStaten van NoordBrabant

de voorzitter,

de voorzitter,

de griffier,

secretaris,

22 oktober 20l 3
Døwmenfnummer

3486513

“s-Hertogenbosch,. .. ......(datum)
Commissaris van de Koning van
Noord-Brabant

Bernheze,

......(datum)
Bernheze, ......(datum)
de raad van de gemeente Bernheze het college van B&W van
(datum)
Bernheze (datum)
de voorzitter,

de voorzitter,

de gri?ier,
Bernheze

secretaris„

(datum)
Burgemeestervan de gemeente
Bernheze

Boekel,

......(daturn)
de raad van de gemeente Boekel
(datum)

Boekel,
......(datum)
het college van B&W van Boekel
(datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

de griffier,
Boekel,
(datum)
Burgemeestervan de gemeente

secretaris„

Boekel

Boxmeer,

......(datum)
de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, ......(datum)
het college van B&W van Boxmeer
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(datum)

(datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

de griffier,

secretaris„

Dafum

22 oktober2013
Døwmemnummer

3486513

Boxmeer, (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Boxmeer

1

.....(datum)
Cuijk,
het college van B&W van Cuijk
(datum)

Cuijk,
......(datum)
de raad van de gemeente Cuijk
(datum)

i

\,

.f
g1

de voorzitter,

de voorzitter,
de gri?ier,
Cuijk, (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Cuijk

secretarís„

.....(datum)
Grave,
de raad van de gemeente Grave
(datum)

.....(datum)
Grave,
het college van B&W van Grave
(datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

É

3

i

secretaris„

......(datum)
Landerd,
de raad van de gemeente Landerd
(datum)

.....(datum)
Landerd,
het college van B&W van Landerd
(datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

i

'É

de griffier,
Landerd (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Landerd

secretaris„

Maasdonk,

Maasdonk, ... ... ...(datum)

.....(datum)

-_~_,§„m....-_

_

__m.,..-,

;__9ï.:1

de grifiier,
Grave, (datum)
Burgemeester van de gemeente
Grave

ï
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de raad van de gemeente

Maasdonk (datum)

het collegevan B&W van
Maasdonk (datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

de gri?ier,
Maasdonk (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Maasdonk

secretaris„

l

É

x

Datum

22 oktober2013
Doeumenfnummer

Mill en Sint Hubert,
......(datum)
de raad van de gemeente Mill en
Sint Hubert, (datum)

Mill en Sint Hubert,
......(datum)
het college van B&W van Mill en
Sint Hubert (datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

de gri?ier,
Mill en Sint Hubert, (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Mill en Sint Hubert

secretaris„

Oss,
......(datum)
de raad van de gemeente Oss
(datum)

Oss,
......(datum)
het collegevan B&W van Oss
(datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

de gri?ier,

secretaris„

3486513

Oss, (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Oss,

Sint Anthonis,
......(datum)
de raad van de gemeente Sint
Anthonis (datum)

Sint Anthonis,
......(datum)
het college van B&W van Sint
Anthonis (datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

de gri?ier,
Sint Anthonis, (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Sint Anthonis

secretaxis„

l4/25

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 16 van 28

,í

mg

~

AB/012589

l

Sint-Oedenrode, .. . ... ...(datum)
de raad van de gemeente SintOedenrode, (datum)

Sint-Oedenrode, ... ......(datum)
het college van B&W van SintOedenrode, (datum)

de voorzitter,

de voorzitter,

Datum

4

22 oktober 201 3

4
šÉ

Documenfnummer

3486513

r
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secretaris„

1

de gri?ier,
Sint-Oedenrode (datum)
Burgemeestervan de gemeente
Sint-Oedenrode

Uden, ... .. ....(datum)
het college van B&W van Uden
(datum)

Uden,

......(datum)
de raad van de gemeente Uden
(datum)

j

de voorzitter,

de voorzitter,

de gri?ier,
(datum)

secretaris„

a

r

l

Burgemeestervan de gemeente

......(datum)
Veghel,
de raad van de gemeente Veghel
(datum)

l

......(datum)
Veghel,
het college van B&W van Veghel
(datum)

t

*

de voorzitter,

.±:_`a~s;

de voorzitter,

secretaris„

;_mm.,.-,

*

-rám...-_

de griffier,
Veghel (datum)
Burgemeester van de gemeente
Veghel
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Datum

Toelichting behorendebij de Wijzigingsregelinggemeenschappelijke
regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

22 oktober 2Ol 3
Documenfnun-\mer

348ó5l 3

Algemeen
In 2004 is de gemeenschappelijkeregeling Kleinschalig collectief vervoer
Brabant- Noordoost (hierna: regeling) geslotenter behartiging van
belangen van de deelnemers in het kader van kleinschalig collectief
vervoer. De gemeenten hebben inhet kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuningde taak zorg te dragen voor het lokaal kunnen verplaatsen
per vervoermiddel. De provincie heeft in haar OV-visie opgenomen dat
daar waarde vraag structureel te laag is voor lijngebonden OV een
vangnetoplossingzal worden geboden, wat in de basis bestaatuit
Regiotaxí.

De taken die worden overgedragenzijn afkomstig van de collegesen
gedeputeerdestaten. Dit betekent dat de regeling gesloten kan worden
door de collegesen gedeputeerdestaten, met verplichte instemming van
de raden en provinciale staten. Deze wijzigingsregelingbrengt derhalve
het aantal deelnemende bestuursorganenterug tot collegesen
gedeputeerdestaten.
Verder beoogt deze wijzigingsregelingte regelen dat het
openingsquorum voor het openen van de vergadering van het Algemeen
Bestuur ook zonder aanwezigheid van het lid namens de provincie kan
worden behaald. De regeling bevat verder een bepaling aangaandehet
structureel bijwonen van bestuursvergaderingen
door ambtenaren van de
deelnemers,in de vorm van adviseurs. Ambtelijke vertegenwoordiging
laat de Wgr niet toe maar met deelname aan de beraadslaging,weliswaar
zonder besluitvormende stem, draagt bij aan een ei?cientere structuur.
Het terugbrengen van het aantal deelnemende bestuursorganenleidt in
dit geval niet tot uittreden van deelnemers nu de gemeenten en de
provincie als deelnemer worden aangemerkt en niet de deelnemende
bestuursorganenen de bestaande financiele verhoudingen in tact blijven.

Tegelijk met deze inhoudelijke wijzigingen is de regeling op een aantal
punten geactualiseerd en aangepast aan de Wgr op onderdelen waar dit
noodzakelijk was.
De wijziging is opgesteld als een vervanging van de volledige tekst van de
inhoud van de regeling. Bij consolidatie betekent dit dat, zoals
gebruikelijk, de oorspronkelijke consideransintact blijft. In deze
considerans zijn nog de Wvg en “alle” bestuursorganenvan de
deelnemende gemeenten en provincie opgenomen. Om
regelgevingstechnischeredenen wordt dit niet aangepast.
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Artikelsgewijs

22 oktober2013
Documenfnummer
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348651 3
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Artikel I
Artikel 1 Begripsbepalingen
b. deelnemer
De afbakening van het begrip deelnemer maakt duidelijk dat niet de
gemeenten en provincie deelnemer zijn aan de regeling maar de
bestuursorganen van deze rechtspersonen.

: :1

Datum

J

f

1

d. Wgr
Gekozen is voor het gebruik van een afkorting vanwege de lange titel van
de wet.

h

Artikel 2 Doel
Op grond van artikel 10, eerste lid van de Wgr, vermeldt de regeling
expliciet de belangen ter behartiging waarvan zij is getroffen of
gewijzigd. De te vermelden belangen geven direct een afbakening van
bevoegdhedendie deelnemers aan de regeling kunnen overdragen.

f

;,í@„„ú.:_ ;

Het doel of de belangenzelf geven geen bevoegdheden.Hiervoor is
nadrukkelijk de overdracht van bevoegdhedenvereist.

..„.:„=m„„,

Artikel 3 Instelling rechtspersoon
Lid 1
Op grond van artikel 8 van de Wgr dient de regeling te bepalen welk
openbaar lichaam wordt ingesteld. Het specifiekbenoemen van de
bestuursorganendie de regeling zijn aangegaan volgt uit de
jurisprudentie, onder andere een uitspraak van de Raad van State van
31 maart 2010 (ECLl:NL:RVS:20 l 0:BL9633).
Lid 2
Artikel 10, derde lid van de Wgr verplicht het aanwijzen van een plaats
van vestiging in de regeling.

Artikel 4 Taken
Lid 1
Artikel 10, tweede lid van de Wgr bepaalt dat de regeling aangeeftwelke
bevoegdhedendoor de deelnemende bestuursorganen aan het bestuur
van het openbaar lichaam worden overgedragen. Beoogd is om bij de
regeling de uitvoering van het kleinschalig collectief vervoer over te
dragen. Dit betekent dat geen besluitvormende bevoegdhedenzijn
overgedragen maar de overdracht in beginselbeperkt is tot het
overdragen van de de uitvoerende taak uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning tot het treffen van vervoersvoorzieningenen dan nog weer
beperkt tot het kleinschalig collectief vervoer: de Regiotaxi.

l

i
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Lid 2
Artikel 10, tweede lid van de Wgr, geeft aan dat de regeling bepalingen
kan inhouden over de wijze waarop veranderingkan worden gebracht in
de overgedragenbevoegdheden.Binnen de strekking van de Wgr, is de
bevoegdheidtot overdracht van meer taken of wijziging van de taken bij
de deelnemendebestuursorganenneergelegd.

22 oktober2013
Documenfnummer

348651 3

Overigens kan de uitvoering van taken ook door middel van
overeenkomsten van opdracht worden opgedragen aan de regeling.

Artikel 5 Verzoektaken
Lid 1
Behalve uitbreiding van de taken en bevoegdhedenvoor alle
bestuursorganen,lijkt de Wgr het overdragen van bevoegdhedendoor
een van de deelnemers mogelijk te maken. Artikel lO, tweede lid van de
Wgr sluit deze mogelijk niet uit. Binnen de strekking van de Wgr is
hiertoe opgenomen dat een of meer afzonderlijke deelnemerstaken en
bevoegdhedenkunnen overdragen. Ook nu geldt, gelet op artikel lO,
eerste lid, dat de bevoegdhedenniet buiten de te behartigen belangen
mogen zijn.
Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld taken in het kader van
leerlingenvervoer worden overgedragen.

Lid 3
Om te voorkomen dat enkele deelnemers de regeling ten koste van
andere deelnemers belasten,is een instemmingvan het algemeenbestuur
vereist.

§ 2 Inrichting en samenstellingvan het bestuur
Op grond van artikel lO, derde lid van de Wgr dient de regeling
bepalingen te bevatten over de inrichting en samenstellingvan het
bestuur. Hetgeen reeds is bepaald in de artikelen l2, 13 en l4 van de
Wgr, wordt niet overgenomen in de regeling.

Artikel 6 Samenstellingalgemeenbestuur
Artikel 13 van de Wgr bepaalt dat voor deze regeling de leden moeten
worden benoemd uit de collegesen gedeputeerdestaten. In de regeling
zelf dient het aantal leden per deelnemer te worden bepaald en het
van benoemen en aftreden voor zover dit niet in artikel 13 van
moment
de Wgr is bepaald.
Lid 6
Het lidmaatschapvan het algemeen bestuur eindigt op grond van artikel
13 van de Wgr van rechtswegeop het moment dat met ophoudt lidt te
zijn van het bestuursorgaanwaaruit met is gekozen. Echter zijn er ook
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andere redenen waarom het lidmaatschapkan eindigen. Bovendien dient
de regeling op grond van artikel 16, vijfde lid van de Wgr dient de
regeling bepalingen te bevatten over de bevoegdheid (mogelijkhedenen
procedure) van gedeputeerdestaten en de raad om een door hen
aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit
lid het vertrouwen van de raad of gedeputeerdestaten niet meer bezit.

Datum

22 oktober2013
Documenfnummer

3486513
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Onder a.
Een lid kan te alle tijden vrijwillig ontslag nemen.

Artikel 7 Samenstellingdagelijksbestuur

i

Lid l
Artikel 14 van de Wgr bepaalt dat het dagelijks bestuur bestaat uit de
voorzitter en twee of meer andere leden door en uit het algemeen
bestuur aan te wijzen, met inachtneming van het daaromtrent in de
regeling bepaalde. Hiertoe is in de regeling opgenomen dat het dagelijks
bestuur bestaat uit de voorzitter en drie andere leden.

f

r

.;;.„.«-›_~§-gaaf;

Voor het dagelijks bestuurs is in de regeling niet voorzien in
plaatsvervanging. Op grond van de Wgr kunnen geen plaatsvervangers
worden benoemd. Bij vervanging met een incidenteel of tijdelijk karakter
kan worden volstaan met een interne vervangingsregelingbinnen het
dagelijks bestuur, op te nemen in het reglement van orde van het
dagelijks bestuur. Bij langdurige ontstentenis kan een ad interim
bestuurder worden aangewezen.

..-„..«„af

Lid 4.
Uit artikel l3 van de Wgr en het monistisch systeem van de Wgr volgt
reeds dat het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt indien het
lidmaatschap van het algemeenbestuur eindigt. Voorts volgt uit de
schakelbepalingvan artikel 33, eerste lid van de Wgr en artikel VIIIa van
de Wet dualisering gemeentebestuurdat artikel 49 Gemw-oud van
overeenkomstigetoepassingis waardoor het algemeenbestuur een of
meer leden van het dagelijks bestuur (de voorzitter uitgezonderd) kan
ontslaan.

t

f_í@...._,

_

j

mg:-Jl§...._,

Artikel 8 Voorzitter
Lid l
Artikel 13, negendelid van de Wgr bepaalt dat de voorzitter door en uit
het algemeenbestuur wordt aangewezen met inachtneming van het
daaromtrent in de regeling bepaalde.
Lid 2
In de Wgr is niets geregeld omtrent plaatsvervanging, derhalve is op
grond van de schakelbepalingvan artikel 33, eerste lid van de Wgr de
Provincie van voor de dualisering van toepassing.De voorzitter moet in
dat geval worden vervangen door een lid van het dagelijks bestuur dat
daartoe wordt aangewezen. Wanneer het geheledagelijksbestuur
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verhinderd is, zal het oudste lid in jaren van het algemeenbestuur de
voorzitter vervangen. In het reglement van orde van het dagelijks bestuur
en het algemeenbestuur dient de plaatsvervangingvan de voorzitter
verder te worden uitgewerkt.
Lid 3.
De Wgr bevat geen bepalingen voor het ontslagrecht, evenmin kan deze
worden gereconstrueerd aan de hand van de schakelbepalingvan artikel
33 van de Wgr. De deelnemerszijn zodoende
om in de regeling te
bepalen of en hoe de voorzitter kan worden ontslagen. Hiertoe is een
vergelijkbare bepaling opgenomen als bij het dagelijks bestuur. Uit artikel
13 van de Wgr en het monistisch systeem van de Wgr volgt reeds dat het
voorzitterschapeindigt indien het lidmaatschapvan het algemeen
bestuur eindigt.

Datum

22 oktober 201 3
Doeumeninummer

348651 3

Artikel 9 Vertegenwoordigingvoorzitter
Op grond van de schakelbepalingvan artikel 33 van de Wgr
vertegenwoordigt de voorzitter in en buiten rechte de regeling.

Artikel 10 Secretaris
Lid 6
In artikel 20 van de Wgr zijn onverenigbare functies opgenomen.
Artikel 14 Vergaderingenalgemeenbestuur
Artikel 22j0. 52 van de Wgr bepaalt dat de artikelen 16, 17,19, 20, 22,
26 en 28 tot en met 33 van de Provinciewet oud op het houden van
orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur van
overeenkomstigetoepassing.
-

Artikel 1 6.
Statenstelleneenreglement
Provinciale
van ordevoor hun vergaderingen
en andere
vast.
werkzaamheden

Artikel 1 7
1. Provincialestaten vergaderen
zo vaakals zij daartoehebbenbesloten.
2. Voortsvergaderen
zij indien decommissaris
van deKoningofgedeputeerde
staten het
nodigoordelen
ry'indientenminste
een vijfdevan het aantal ledenwaaruitprovinciale
staten bestaan
schn?elijk
met opgaafvan redenen,
daaromverzoekt.
Artikel I 9
I _ De commissaris
roeptdeledensehr?elyktot devergadering
op.
2. Tegelijkertijd
met de oproeping
brengtdecommissarisdag,tijdstipen plaatsvan de
ter openbare
kennis.
vergadering
De agendaen dedaarbijbehorende
voorstellen
met uitzondering
van dein artikel 25,
tweedelid, bedoelde
stukkenwordentegelijkertijd
met de oproeping
en opeen bij de
aan te gevenwijze ter inzagegelegd.
openbare
kennisgeving
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An?àl20
voordatblijkensde
van provinciale
staten wordtnietgeopend
1.De vergadering
hetaantal
hebbende
ledentegenwoordig
is.
meerdandehel/'Z
van
zitting
presentielijst
nietkanwordengeopend,
heteerstelid devergadering
2. Indien ingevolge
belegtde
eenvergadering
van deKoning,onderverwijzingnaar dit artikel,opnieuw
commissaris
is
van deoproeping
uur na hetbezorgen
vierentwintig
tegeneen tijdstipdat tenminste

Datum

F

X

22 oktober 201 3
Documenfnummer

3486513

is

r

,

r

gewgm.

ii

3. Op devergadering,
bedoeld
in hettweedelid, is heteerstelid niet van toepassing.
dan diewaarvoor de
Provincialestaten kunnenechterover andereaangelegenheden
het eerstelid nietgeopende
alleenberaadslagen
was belegd
vergadering
ingevolge
of
meerdandeheb?
van hetaantalzitting
besluiten,indienblijkensdepresentiel?st
is.
hebbende
ledentegenwoordig

ih

AnMbl22

ii

diedeelnemen
aan de
De ledenvan hetprovinciaalbestuuren andere
personen
danwel
voor
kunnen
niet
rechte
worden
in
aangesproken
vervolgd
beraadslaging
of
als bedoelin artikel 1 91, eerstelid, van het
wordenverplicht
getuigenis
af te leggen
over hetgeen
van de
Wetboekvan Burgerlijke
zij in devergadering
Rechtsvordering
h
ebben
aan
s
taten
overgelegd.
provinciale
schrijlelijk
provincialestaten hebbengezegd
of
A?üd25
en is bevoegd,
van deordein devergadering
I. De voorzitter
zorg voor dehandhaving
en zo nodig
wordtverstoord,
wanneerdie ordeopenigerlei
wijze doortoehoorders
deze
te doenvertrekken.
anderetoehoorders
verstorenvoor
toehoorders
die bij herhalingdeordein devergadering
2. Hij is bevoegd
tot
te
driemaandendetoegang devergaderingontzeggen.
ten hoogste
de
aan een lid datdoorzijn gedragingen
3. Hij kanprovinciale
staten voorstellen
hetverdere
te ontzeggen.
verblijfin devergadering
belemmert,
geregelde
gangvan zaken
daarvanverlaathetlid de
wordtniet beraadslaagd.
Overhetvoorstel
Na aanneming
doetde
hem
Bij herhaling
onmiddellijk.Zonodig
vergadering
voorzitter verwijderen.
drie maandendetoegangtot de
voor ten hoogste
van zijn gedragkan hetlid bovendien

;__w|i1na,4.„«-„-5-1:;
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vmgmknnguwnhnonüngi
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.A?üzl28
over.'
staten neemt nietdeelaan destemming
1. Eenlid van provinciale
die hemrechtstreeks
a. eenaangelegenheid
persoonlyk
aangaatqfwaarby'
ofmiddelläk
is betrokken;
hij als vertegenwoordiger
derrekening
van een lichaamwaaraan hij rekenplichtig
b. devaststelling
ofgoedkeuring
is oftot welksbestuurhij behoort.
wordt onderhetdeelnemen
aan destemming
verstaan
2. Bij een schrjl'elijkestemming
het inleveren
van een stembrie?e.
tot
3. Een benoeming
aan, wanneer hy' behoorttot depersonen
gaat iemandpersoonlyk
is beperkt.
dooreenvoordrachtofbij eenhersternming
wie dekeuze
degeloo?brieven
van
4. Het eerstelid is niet van toepassing
bij de beslissing
betre?ïende
benoemde
leden.
dena periodieke
verkiezing
Axnhd29
van hetaantalledendat
is alleengeldig,indienmeerdandeheb?
I . Een stemming
daaraan
moet onthouden,
aan destemming
en zichniet van deelneming
zittingheeft

ëls

1___ï§:.i-_-,

zmíif;

'

deelgenomen.
heeft
2. Het eerstelid is nietvan toepassing:

š
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a. ingevalopnieuwwordtgestemd
overeenvoorstelry”over een benoeming,
voordrachtof
van een afmeerpersonen
aanbeveling
ten aanzien
van wie in een vorigevergadering
een

stemming
opgrondvan dat lid nietgeldigwas.
b. in eenvergadering
als bedoeld
in artikel 20, tweedelid, voor zoverhet betreft
die in de daaraanvoorcygaande,
onderwerpen
artikel 20, eerstelid, niet
ingevolge
aan deordewaren gesteld.
geopende
vergadering
Artikel 3 0
1. Voorhet tot standkomenvan een besluitbij stemming
wordt devolstrekte
meerderheid
vereistvan hendie eenstem hebbenuitgebracht.
2. Bij eenschrjlely'/ce
wordtonderhetuitbrengen
stemming
van eenstem verstaan het
inleveren
van een behoorlijk
ingevuldstembrie?e.
Artikel 31
1. De stemming
overpersonen
voor hetdoenvan benoemingen,
voordrachten
of
aanbevelingen
en ongetekende
geschiedt
bijgesloten
stembrie?es.
2. Indiendestemmenstakenoverpersonen
tot wie dekeuze
dooreenvoordrachtofbij
eenhersternming
is beperkt,
wordtin dezebíle
vergadering
herstemming
gehouden.
3. Stakenbij deze
destemmen opnieuw,dan beslistterstondhet lot.
stemming
Artikel 3 2
I . De overige
stemmingen
geschieden
indiendevoorzitter
bij hoofdelijke
oproeping,
ry”
eenvan de ledendat verlangt.In dat gevalgeschieden
zij mondeling.
2. By' hoq?lelijke
is iederte vergadering
oproeping
aanweziglid dat zichniet van
aan destemming
te onthouden
deelneming
verplichtzijn stem voor ty”tegenuit te
hoeft
brengen.
3. Indien over een voorstel
wordtgevraagd,
is hetaangenomen.
geenstemming
4. Tenzijdevergadering
wordt
de
van
voltalligis,
hetnemen van
bij staking stemming
een besluituitgesteld
tot een volgende
waarindeberaadslagingen
kunnen
vergadering,
wordenheropend.
5. Indiendestemmenstakenin een voltalligevergadering
hetvierde
ry”in een ingevolge
lid opnieuwbelegde
is hetvoorstelniet aangenomen.
vergadering
6. Ondereen voltalligevergadering
wordtverstaan een vergadering
waarinalle leden
waaruit provincialestaten bestaan,
voor zoverzyzichniet van deelneming
acm de
moesten onthouden,
eenstem hebben
stemming
uitgebracht.
Artikel 33
Provincialestaten regelen
opwelkewijze ambtel?ke
aan de
bijstandwordt verleend
ledenvan deprovincialestaten.

p„f„m

22 oktober201 3
Dccumentnummer

348651 3

Artikel 22, tweede lid jo. 52 van de Wgr bepaalt dat het algemeen
bestuur tenminste tweemaal per jaar vergadert. Meer vergaderingen zijn
altijd toegestaan. Het algemeenbestuur van deze regeling beoogt
tenminste ieder kwartaal te vergaderen. Het reglement van orde kan
hiertoe bepalen dat het algemeen bestuur tenminste ieder kwartaal of
vier keer per jaar vergadert.

Lid l
Artikel l6 van de Provinciewet verplicht tot het vaststellen van een
reglement van orde. Deze verplichting is opgenomen in de regeling ten
behoeve van de wijze van bekendmaking.
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Lid 2
Artikel 23, vierde lid van de Provinciewet (oud) bepaalt dat van een
vergadering met geslotendeuren een afzonderlijk verslag wordt
opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij provinciale staten
anders beslissen. Dit betekent dat het verslag niet met een beroep op de
Wet openbaarheidvan bestuur openbaar moet worden gemaakt.
Overigens kan uit de Provinciewet worden afgeleid dat de besluitenlijst
van het besloten deel van een vergadering openbaarmoet worden
gemaakt, dit in tegenstellingtot het verslag, omdat hiertoe in
tegenstelling tot het verslag geen aparte bepaling is opgenomen.
Lid 4
Besluitvorming vindt zeer beperkt plaats bij stemming. De
stemverhoudingenzijn afgeleid uit de financiële verhoudingen in de
regeling.

Datum

.

l

l

Ii

iä

.

Artikel 15 Vergaderingendagelijksbestuur
Ter zake van de vergaderorde dient het dagelijks bestuur een reglement
van orde op te stellen. Voor het overige zijn de bepalingen uit de
Provinciewet oud van toepassing.
De stemverhoudingen zijn afgeleid uit de ?nanciele verhoudingen

\l

š

Artikel 16 Adviseurs
Adviserende leden kunnen deelnemen aan de beraadslagingmaar niet
aan de besluitvorming. De bepaling is van toepassingop zowel openbare
als geslotenvergaderingen. Noch de Provinciewet, noch de
Gemeentewet kennen overigenseen vergelijkbare bepaling, maar de
mogelijkheid bestaat wel. Gemeenten en provincies dienen dit in een
eigen regeling op te nemen, deze eigen regeling is voor het recreatieschap
de gemeenschappelijkeregeling zelf.
De benoeming of invulling dient te worden opgenomen in het reglement
van orde.
§ 4 Verhouding deelnemende bestuursorganen

l

;:f„..;„.;„!|.vf;

1

Artikel 17 Verlenen medewerking
Artikel 10a van de Wgr bevat een uitvoeringsplicht van de deelnemers.
Dit artikel bepaalt dat de deelnemers aan een regeling hun medewerking
verlening aan de uitvoering van besluiten van het bestuur van de regeling
in verband met de uitoefening van de aan dat bestuur of orgaan
overgedragen taken. In artikel 17 wordt het begrip verlenen van
medewerking uitgebreid tot het verstrekken van informatie aan het
bestuur van de regeling.

*
F

ma?íl,

l

Artikel 18 Externe informatieplicht
Lid 1 en 2

„=.„...„.:„;;

De artikelen 16 tot en met 17 van de Wgr zien op de informatieplichten
die bestaan tussen het bestuur van de regeling en de deelnemende
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bestuursorganen.Op grond van artikel 16, eerste lid van de Wgr, dient
de regeling bepalingen te bevatten omtrent de wijzewaarop een lid van
het algemeen bestuur inlichtingen
aan het bestuursorgaandat hem
verse/ny?
heeft aangewezen.

Datum

22 oktober2Ol 3
Documeninummer

348651 3

Artikel l6, derde lid van de Wgr bepaalt dat de regeling bepalingen
bevat omtrent de wzjzevan ter veranlwoording
van leden van het
roepen
algemeenbestuur door het bestuursorgaandat hem heeft benoemd, voor
het door het in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
Lid 3
Artikel 17 van de Wgr bepaalt vervolgensdat alle bestuursorganenvan
de regeling informatieplichtig zijn aan de collegesen gedeputeerde
staten. De regeling dient bepalingen te bevatten over de wijze waarop.

Artikel 19 Vragenrecht en verantwoordingsplichtdagelijksbestuur
Artikel 16, tweede lid van de Wgr bepaalt dat de regeling bepalingen
bevat omtrent de wijze waarop het dagelijksbestuur en een of meer
leden daarvan aan het algemeenbestuur de door een of meer leden
daarvan gevraagde inlichtingen verstreken, alsmede door het algemeen
bestuur ter verantwoording kunnen worden geroepen.
Artikel 20 Financiën
De artikelen 58 en 59 van de Wgr betreffen de verplichtingen omtrent
begroting, meerjarenraming en jaarrekening binnen een
gemeenschappelijkeregeling. Op grond van artikel 57 van de Wgr zijn
de artikelen 190-219 van de Provinciewet op de vaststelling van de
begroting en jaarrekening van overeenkomstigetoepassing.Op grond
van de Wet dualisering provinciebestuur betreft het de bepalingen uit de
vigerendeprovinciewet, dus van na de dualisering. Behalve de verdeling
van de financiën, is de regeling in de Provinciewet uitputtend. Een
verplichting tot het opstellen van een financiële verordening volgt
immers al uit artikel 217 van de Provinciewet, die van overeenkomstige
toepassingis.
Artikel 21 Wijziging van de regeling
Op grond van artikel 1, derde lid van de Wgr dient een wijziging op
dezelfde wijze plaats te vinden als het treffen van een regeling: met
gelijkluidende besluiten van de deelnemers.
Een gemeenschappelijkeregeling is een meerzijdige rechtshandeling,een
publiekrechtelijke overeenkomst van bestuursorganen.Het treffen
geschiedtbij (gelijkluidende)besluiten in de zin van de Awb. De regeling,
of een wijziging, toetreding of uittreding daarvan, treedt dan ook pas in
werking nadat de gelijkluidende besluiten samen met (de wijziging van)
de gemeenschappelijkeregeling, zijn bekendgemaakt.
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Vervolgens dienen de deelnemende bestuursorganen bekend te maken
wanneer de regeling daadwerkelijk in werking is getreden (dat wil zeggen
nadat alle bekendmakingen hebben plaatsgevonden).Hiertoe is
opgenomen dat het algemeenbestuur de deelnemers informeert over op
grond van het artikel genomen besluiten.

t

i
Datum

22 oktober2013
Døcumentnummer

l

348651 3

l

Artikel 22 Toetreding
Toetreding is een bijzondere vorm van het wijzigen van de regeling. Dit
betekent dat ook toetreding op grond van de Wgr alleen plaats kan
vinden bij gelijkluidende besluiten.

la

l

Artikel 23 Uittreding
Ook uittreding is een bijzondere vorm van het wijzigen van de regeling.
Op grond van artikel l, derde lid van de Wgr dient ook het uittreden
derhalve bij gelijkluidende besluiten plaats te vinden. Deze gelijkluidende
besluiten zien niet op het uittreden zelf, maar op het wijzigen van de
regeling ten gevolgevan de uittreding, om zodoende te voorkomen dat
een deelnemer de uittreding van een andere deelnemer kan belemmeren.
Op grond van artikel 9, eerste lid van de Wgr dienen bepalingen
opgenomen te worden aangaandeuittreding.
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Overigens zijn ingeval van verplichte herindeling de bepalingen uit de
Wet arhi van toepassing.Hierin wordt voor verschillende vormen van
herindeling geregeldwat de gevolgenzijn voor deelname aan een
regeling. Ingeval van onverpliehte herindeling dient apart te worden
besloten over mogelijke gevolgen.

l
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ïzfmri..

Artikel 24-Overgangsbepaling
Deze bepaling is ongewijzigd overgenomen. Te zijner tijd dient de
formulering van deze bepaling te worden heroverwogen.
Artikel 26 Opheffen van de regeling
Het ophe?en van een regeling is niet gebonden aan artikel l van de Wgr.
Evengoed is in de regeling bepaald dat ophe?ing plaatsvindt bij
gelijkluidende besluiten van de deelnemers.
Artikel II Inwerkingtreding
Omdat de inwerkingtreding afhankelijk is van het moment waarop door
alle deelnemers de wijzigingsregelingis vastgestelden bekendgemaakt,is
in navolging van artikel 21, zesdelid van de regeling bepaalddat de
regeling in werking treedt op een door het algemeen bestuur te bepalen
tijdstip. Dit betekent dat er nog een apart inwerkingtredingsbesluit volgt
dat door alle deelnemers moet worden bekendgemaakt.
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