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Juridisch advies omtrent aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VRBN

Geachte colleges en griffiers,
In aansluiting op de brief van 30 september jl. (briefnr. 2016-U3311) waarin u bent verzocht om
de behandeling van het voorstel van 18 juli 2016 (briefnr. 2016-U3227) voor aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling op te schorten, informeert het dagelijks bestuur u tussentijds als
volgt.
In de brief van 30 september is aangegeven dat tijdens de behandeling van dit voorstel bij
sommige colleges en griffies vragen zijn ontstaan over artikel 12.3 lid 2 “Het algemeen bestuur is
bevoegd tot wijziging van de regeling, indien tenminste 2/3 van het aantal leden van oordeel is
dat het een wijziging van ondergeschikt belang is.”
Als gevolg daarvan heeft het college van ’s-Hertogenbosch, op verzoek van het Presidium, een
externe juridische toets laten uitvoeren. Het resultaat hiervan vindt u als bijlage bij deze brief.
De extern juridisch adviseur is van mening dat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geen
ruimte laat het algemeen bestuur te laten besluiten over een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling, ook niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang.
Het bestuur stond en staat een vermindering van de bestuurlijke drukte voor ogen. Daarom zullen
we het extern juridisch advies nader bestuderen en bezien op welke wijze we de beoogde
vermindering van de bestuurlijke en administratieve lastendruk kunnen vormgeven.
Het dagelijks bestuur streeft ernaar u op 20 oktober een gewijzigd voorstel te kunnen voorleggen.
Gelet op het besluitvormingsproces wordt uw college verzocht om in afwachting van het
gewijzigde voorstel de behandeling tijdelijk op te schorten.
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