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2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Gevraagde beslissing
In te stemmen met de voorgelegde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Bleizo zoals
opgenomen in brief I15.33405.
Samenvatting
Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden.
Met de wetswijziging is beoogd om de invloed van raden op samenwerkingsverbanden te versterken.
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de planning- en controlcyclus van
gemeenschappelijke regelingen en de samenstelling van het algemeen bestuur.
De wetwijziging maakt een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo noodzakelijk. De
belangrijkste wijziging betreft de samenstelling van het algemeen bestuur. Overeenkomstig de
huidige regeling bestaat het algemeen bestuur uit zes wethouders (drie uit Zoetermeer en drie uit
Lansingerland). De wijziging maakt het mogelijk dat ook raadsleden deel uitmaken van het algemeen
bestuur. Tevens worden enkele financiële bepalingen in overeenstemming met de wetswijziging
gebracht.
Financiële consequenties
n.v.t.
Verdere procedure
Zodra de zes betrokken bestuursorganen hebben besloten om de gemeenschappelijke regeling te
wijzigen wordt de wijziging bekend gemaakt, ingeschreven in de registers als bedoeld in artikel 27
van de Wet gemeenschappelijke regelingen en ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland.
Juridische aspecten
Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voldoet aan het daarover bepaalde in
de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Extern draagvlak/burgerparticipatie
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo heeft op 15 september 2015
ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig te wijzigen.
Duurzaamheid
n.v.t.

Bijlagen
I15.33405 brief van 15 september 2015 van de het Dagelijks Bestuur van Bleizo
I14.52732 brief van 5 december 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Toelichting
Zie de samenvatting.
Beoogd maatschappelijk effect
Het versterken van de invloed van de gemeenteraad op samenwerkingsverbanden.
De kernargumenten en kanttekeningen
1.1 Wetswijziging maakt aanpassing van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk
Een aantal bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo zijn niet in overeenstemming met
de op 1 januari 2015 in werking getreden wetswijziging. De gewijzigde Wet gemeenschappelijke
regelingen geeft deelnemers aan bestaande gemeenschappelijke regelingen een jaar de gelegenheid
om de regelingen aan te passen.
1.2 Huidige gemeenschappelijke regeling staat benoeming raadsleden in het algemeen bestuur in de
weg
Sinds de wetswijziging mogen leden van het dagelijks bestuur niet de meerderheid van het algemeen
bestuur uitmaken. De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo voorziet niet in de mogelijkheid dat
raadsleden deel uitmaken van het algemeen bestuur. Bij de vaststelling van de Gemeenschappelijke
Regeling Bleizo is er voor gekozen om voor de betrokkenheid van raadsleden een rekeningcommissie
in te stellen.
1.3 Werkbare omvang en evenwichtige samenstelling zijn uitgangspunt
Het algemeen bestuur bestaat thans uit zes wethouders (uit elke gemeente drie). Om de omvang
werkbaar te houden en het aantal raadsleden en bestuurders in evenwicht te laten zijn wordt
voorgesteld om het algemeen bestuur uit acht leden te laten bestaan: uit elke gemeente twee
raadsleden en twee bestuurders. Met een vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en advisering
over de jaarrekening via de rekeningcommissie krijgt de gemeenteraad een stevige betrokkenheid bij
de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.
1.4 Wijziging van de planning- en controlcyclus verstevigt eveneens de positie van de raden
Door verruiming van termijnen hebben raden langer de gelegenheid om kennis te nemen van en te
reageren op jaarstukken. De raden hebben voortaan bijvoorbeeld acht in plaats van zes weken de
tijd om een zienswijze in te dienen tegen een toegezonden begroting.
1.5 Wijziging maakt ook schriftelijke besluitvorming mogelijk
Het kan efficiënt zijn om besluitvorming schriftelijk tot stand te laten komen. Om voor het dagelijks
bestuur in die mogelijkheid te voorzien wordt onder Werkwijze (artikel 17) een aanvullende bepaling
in de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo opgenomen.
1.6 De wijziging moet ook door de gemeenteraad worden vastgesteld
De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo is aangegaan door de burgemeesters van de beide
gemeenten, de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden. Dit betekent dat de
wijziging in zowel Zoetermeer als Lansingerland door drie bestuursorganen moet worden vastgesteld.
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De raad van de gemeente Lansingerland,
gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders,
Overwegende dat
- door een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen die in werking is getreden per
1 januari 2015 een aanpassing van het aantal leden van het algemeen bestuur en enkele data
noodzakelijk is;
- de regeling voorts aanpassing behoeft op verschillende onderdelen.
Gezien
de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo.
Gelet op
de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

Besluiten:
In te stemmen met de voorgelegde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Bleizo zoals
opgenomen in brief I15.33405.
Deze tweede wijziging treedt in werking een dag na publicatie én nadat de in beide gemeenten
genomen besluiten zijn ingeschreven in de registers die in beide gemeenten worden bijgehouden op
grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 17 december 2015
de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

drs. Pieter van de Stadt

