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Onderwerp

Toestemming van de raad aan het college om in te stemmen met wijzigingen van gemeenschappelijke
regelingen, waarbij geen gemeentelijke belangen zijn betrokken.

Behandeling in commissie
Mens en Maatschappij
Kennisnemen van:
Aanpassing van het raadsvoorstel naar aanleiding van het door de heer P. Verkuijlen ingediende
amendemant.
Aanleiding
Op 15 september 2020 heeft het college een raadsvoorstel aangeboden over de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum. Dit raadsvoorstel is op 14
oktober 2020 besproken in de commissie Mens en Maatschappij. Tijdens de vergadering is ook
een door de heer P. Verkuijlen ingediend amendement besproken. Gebleken is dat het
amendement volledig in overeenstemming is met wat het college beoogde te bereiken. Hierom
heeft het college besloten het oorspronkelijke raadsvoorstel aan te passen.
Kernboodschap
Gehoord de commissie en het aangekondigde amendement van de heer Verkuijlen constateert
het college dat het amendement volledig overeenkomt met de bedoeling van het voorstel. Het
oorspronkelijke voorgestelde besluit was te ruim geformuleerd. Het college ziet hierin aanleiding
om het voorstel als volgt te wijzigen:
IV Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de door het BHIC
voorgestelde wijziging.
V Bij voorbaat toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met wijzigingen van
andere gemeenschappelijke regelingen, voor zover die uitsluitend betrekking hebben op
naamswijziging van de deelnemende gemeenten als gevolg van herindeling en niet leiden tot
wijzing van de rechten en plichten van het college ten opzichte van de betreffende regeling.
Communicatie
Het besluit zal op de gebruikelijke wijze worden bekend gemaakt.

Participatie
Er is geen participatie nodig, omdat er geen gemeentelijke belangen of belangen van derden bij
het besluit zijn betrokken.
Duurzaamheid
Dit onderwerp is hier niet aan de orde.
Financiën
Het besluit heeft geen financiële gevolgen.
Planning
Het college zal de genomen besluiten via de lijst van ingekomen stukken aan de raad ter kennis
brengen.
Bijlage(n)
1.
Gewijzigd raadsvoorstel.
Ter inzage documenten
-

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA
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