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Concept raadsbesluit.
Uitnodiging verkenning standpuntbepaling Governance AVALEX.
Geachte raadsleden,
In het voorjaar is door het DB Avalex aan PROOF Adviseurs gevraagd om een
actualisering van eerdere adviezen over de governance (besturing) van het openbaar
lichaam Avalex. Op 27 september jl. zijn de 6 gemeenteraden bijgepraat over het
Onderzoek door PROOF Adviseurs en de procesbegeleider de heer Van Woerkom.
Stand van zaken
Het Algemeen Bestuur Avalex heeft in oktober aan de colleges besluiten voorgelegd m.b.t.
de governance van Avalex. De colleges zullen op basis hiervan de gemeenteraden een
gelijkluidend concept-besluit voorleggen, dat bestaat uit drie onderdelen:
1. Een wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling Avalex (GR), omdat
deze niet voldoet aan de vereisten van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR). De gemeenteraden maken op dit moment deel uit van de GR, zonder dat
zij zelf bevoegdheden hebben ingebracht. Dit mag niet volgens de wet. De
colleges stellen daarom voor dat de gemeenteraden uit de huidige GR treden.
Dit houdt in grote lijnen in dat de raden niet langer bevoegd zijn deel te nemen aan
het bestuur of de regeling te wijzigen.
2. Het verlenen van toestemming aan de colleges om de huidige GR om te vormen
tot een ‘college-regeling’: een zogenaamde bedrijfsvoering organisatie (BVO) met
een enkelvoudig bestuur dat alleen uit collegeleden bestaat. Toestemming voor
een BVO is vereist op grond van de WGR. Het onthouden van toestemming mag
alleen als er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang.
3. Het vaststellen van het proces verdere voor aanpassing van de governance, dat
verder gaat dan de BVO als bedoeld onder 2. Dit procesbesluit voorziet in een
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vast te stellen Nota van Uitgangspunten in juni 2018 en een finaal besluit van de
raden in november 2018 op basis van die uitgangspunten.
Stukken.
Het concept-raadsbesluit dat voor alle raden hetzelfde is, treft u hierbij aan. Dit krijgt nog
een vertaling naar een gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling (de BVO).
Deze tekst krijgt u in concept in een nazending rond 1 november.
Bijeenkomst ( fractiewoordvoerders) gemeenteraden op 15 november a.s.
Het aanpassen van de concept raadsbesluiten kan alleen indien er sprake is van
eensluidende besluiten binnen de 6 gemeenten. Hetzelfde geldt voor eventuele
amendementen. Voor moties geldt dat in mindere mate, maar ook deze hebben natuurlijk
de meeste kracht indien ze steun vinden in de andere raden. Het is daarom aan te bevelen
dat – voorafgaand aan een commissie- of raadsbehandeling in uw eigen gemeente gezamenlijk wordt verkend wat de belangrijkste standpunten zijn of op welke punten
eventueel wijzigingen gewenst zijn. Hetzelfde geldt voor wensen met betrekking tot
eventuele tekstuele aanpassingen van de concept gemeenschappelijke regeling.
Wij nodigen u daarom uit voor een gezamenlijke bijeenkomst voor raadsleden, die wordt
gehouden op woensdag 15 november om 19.30 in de raadzaal van LeidschendamVoorburg, Herenstraat 74 in Voorburg. U krijgt daar ook feitelijk-technische toelichting
op het concept-raadsbesluit en achterliggende stukken door de adviseurs. In het bijzonder
worden de verschillende woordvoerders uitgenodigd, maar ook andere raadsleden zijn
uiteraard van harte welkom. Collegeleden zijn welkom als toehoorder. De bijeenkomst is
openbaar en wordt voorgezeten door de heer Peter van Dolen, commissievoorzitter in
Leidschendam-Voorburg.
Het programma is als volgt:
19.00 uur
Inloop met koffie/thee.
19.30 - 19.50 uur Toelichting (technisch) op het raadsvoorstel en de concept-besluiten
door PROOF Adviseurs.
19.50 - 20.30 uur Vragenronde.
20.30 - 21.30 uur Verkenning standpunten en eventueel gewenste wijzigingen.
21.30 uur
Conclusies en afspraken voor het vervolg.
Afsluiting met hapje/drankje.
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via griffie@lv.nl
Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke agendacommissies van de gemeenteraad,
Namens dezen,
A. Meuleman, plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Delft
P.J. van Dolen, commissievoorzitter Leidschendam-Voorburg.

