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Besluit
De gemeenteraad besluit overeenkomstig artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:
1 Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BsGW;
2

Het college toestemming te geven te beslissen tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling
BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsvoorstel;

3

In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot instemming met de
toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek,
Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, GulpenWittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo,
Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze
colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;

4

In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de uittreding van de
gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren,
Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw,
Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, SittardGeleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het
Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.

Toelichting
In de vergadering van 10 oktober 2019 heeft het Algemeen Bestuur van BsGW ingestemd met het
voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Met betrekking tot de inhoud van
deze wijziging treft u als bijlage bij dit voorstel ter informatie de brief van BsGW aan ons college aan.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) dient de gemeenteraad aan het college
toestemming te verlenen om met deze wijziging in te stemmen. Nadat deze toestemming is verleend
kan ons college een besluit nemen met betrekking tot deze wijziging.
De inhoud van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling is vastgesteld door besluitvorming in
de vergadering van het Algemeen Bestuur van BsGW waarin onze gemeente is vertegenwoordigd
door de heer / mevrouw …... .
Aan uw raad wordt voorgesteld om deze toestemming te verlenen. Een gemotiveerde weigering van
de toestemming is overigens alleen mogelijk wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
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In de hiervoor genoemde brief aan ons college is tevens aangegeven dat de besluitvorming met
betrekking tot de toetreding van de deelnemers tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW in een
aantal gevallen niet geheel goed is gegaan. Door BsGW wordt voorgesteld om generieke besluiten te
nemen zodat, als er al sprake is van onvolledigheid, dit bij alle deelnemers door deze eensluidende
besluiten wordt gerepareerd.

