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Samenvatting

Het gaat hier om het definitie besluit tot wijziging van
de GR Avalex. In de raad van 12 december jl was
sprake van een voorgenomen besluit, waarbij twee
moties zijn aangenomen. Naar aanleiding van motie
m.b.t. artikel 15 van de GR is de tekst van lid 1 in de
regeling gewijzigd. De tekst is niet letterlijk
overgenomen. In het eerste lid is geëxpliciteerd dat in
acht genomen worden de wettelijke bepalingen en de
bevoegdheden van uw Colleges en Raden.
Een 2e wijziging in de definitieve tekst betreft artikel
15, lid 10 dat is toegevoegd na ruggenspraak met de
Bank Nederlandse Gemeenten en komt tegemoet aan
de wens van de huisfinancier ten aanzien van
explicitering van de wettelijke garantstelling door
deelnemende gemeenten.
De andere in de raad van 12 december aangenomen
motie (informatiewens/ verplichting ) wordt niet in de
GR verwerkt, maar is een opdracht van u aan het
college en staat los van afspraken die in andere
gemeenten tussen raad en college worden gemaakt op
dit punt. De wijze waarop dat vorm wordt gegeven
wordt nog bezien mede in het licht van de reguliere
verantwoordingscyclus en de momenten daar tussen in
rondom de kartaalrapportages. Daarnaast heeft het
college de opdracht gekregen adhoc de raad te
informeren als er risico’s zijn te melden.

Financiële consequenties

De kosten die met de uitvoering van dit besluit
(reparatie en optimalisatie) gepaard gaan worden
gedragen binnen de exploitatie van Avalex.

Behandelvoorstel commissie

De raad adviseren over het voorstel.

Commissie

Commissie AZ

Communicatie
Ingekomen griffie

20 december 2017

Gepubliceerd op

20 december 2017

Opmerkingen griffie

De gemeenteraden van de vijf andere gemeenten
hebben inmiddels besloten uit de gemeenschappelijke
regeling Avalex te treden, en hebben hun college
toestemming verleend de gemeenschappelijke
Regeling Avalex te wijzigen conform de voorgestelde
tekst.
De wijziging houdt in dat de gemeenschappelijke
regeling Avalex wordt gewijzigd in een collegeregeling
en omgevormd tot een bedrijfsvoeringorganisatie.
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Toelichting
Met het voorliggend besluit wordt de GR Avalex gewijzigd in een collegeregeling en in
overeenstemming gebracht met de wetgeving . Tevens wordt een optimaliseringsslag
gemaakt door Avalex om te vormen tot een bedrijfsvoeringorganisatie .

