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213wijzigingGemeenschappelíjkeregeling

Datum

OMkenme'"

15 september2015

GRß..2015--223

Geachteburgemeester,collegeen raad,
In de vergaderingvan ons Algemeen Bestuur op 15 september 2015 heeft het bestuur
ingestemdmet het voorstel tot tweedewijzigingvan de gemeen chappelijkeregelingdat u
bij deze briefaantreft
De hoofdredenvan de aanpassingvan de regeling is gelegen in de wijziging van de Wet
gemeenschappelijkeregelingen díe op 1 januari JI. is ingegaan. De wijziging heeft
voornamelijk betrekking op de samenstelling van het bestuur en de plannlng~ en
controlcyclus..
Oe keuze voor de bovengenoemdelIamenstellingvan het Algemeen Bestuur is gemaakt
opdat het Algemeen Bestuur een werkbare omvang krijgt en er een evenwichttU5sen
raadsledenbestuurderstot stand wordt gebracht Anders dan bij veel gemeenschappelíjke
regelíngen heeft Bleizo een rekeníngcommissiewaarin raadsleden van deelnemende
gemeenten zitting hebben en zo betrokken zijn bij en Invloed hebben op de
gemeenschappelijkeregeling Bleizo. Met de vertegenwoordigingvan raadsleden In het
Algemeen Bestuur en in de rekeningcommissiezijn de raden intensief betrokken bij de
gemeenschappelijkeregeling.
Hierbij verzoeken wij u om te besluiten om namens de gemeente Lanslngerlandmet
bijgaand voorstel in te stemmen.Dit dient in het kader van de wet voor 1 januari 2016 te
geschieden, De gemeenteZoetermeerzal hetzelfdevoorstelter besluitvormingvoorgelegd
krijgen.

De Algemene Voarwosrdon van do Gemeenochappell)ke Regeling Btelza zlín van toepassing,
Deze voorwaardon zl)n te lezen op de w8.b.slte www.blelzo.nl
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Graag worden wij ge'(nformeerd over uw besluitvormingstraject inzake de vaststelling van
deze tweede wijziging van onze regeling, Na ontvangst van het door de gemeente
Zoetermeer en de gemeente Lansíngerland genomen eensluidend besluit zal dit door ons
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland ter kennisname worden
gezonden,

Met vriendelijke groet.

namens het Dagelijks bestuur

M,J, Rosier
voorzitter

1 BíUage:
2e wijziging Gemeenschappelijke regeling

CONCEPT

Tweede wijziging van de Regeling Bleizo
De raden, de colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de burgemeesters
van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, ieder voor zoveel het hun
bevoegdheden betreft:
Overwegende dat:
a. door een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen die in werking is
getreden op 1 januari 2015 een aanpassing van het aantal leden van het
Algemene Bestuur en enkele data noodzakelijk is;
b. de regeling voorts aanpassing behoeft op verschillende onderdelen;
gezien de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

BESLUITEN
De Gemeenschappelijke Regeling Bleizo als volgt te wijzigen:

A
Artikel 7 Samenstelling wordt als volgt gewijzigd:
Het eerste en tweede lid worden vervangen door:
1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, als volgt aan te wijzen:
a. de raad van elke deelnemende gemeenten wijst uit de voorzitter van de raad
en de wethouders twee leden aan;
b. de raad van elke deelnemende gemeente wijst uit haar leden eveneens twee
leden aan.
2. De raad van elke deelnemende gemeenten wijst uit haar leden, de voorzitter van
de raad en de wethouders vier plaatsvervangende leden aan.
B
In artikel 9 Einde lidmaatschap wordt het vierde lid vervangen door:
Degene die ophoudt wethouder, raadslid, dan wel burgemeester te zijn van de
deelnemende gemeente waarvan de raad hem of haar als lid van het Algemeen
Bestuur heeft aangewezen, houdt daarmee ook op lid van het Algemeen Bestuur te
zijn.
C
Aan artikel 12 Werkwijze wordt een derde lid toegevoegd:
3. Besluiten door het Algemeen Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering
ook schriftelijk worden genomen. In dat geval dienen ten minste zes
bestuursleden zich bij geschrifte ten gunste van het desbetreffende voorstel uit te
spreken.
Onder
geschrifte
wordt
verstaan
elk
via
gangbare
communicatiemiddelen overgebracht en ontvangen geschreven bericht.
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