Bijlage: Bepalingen die zijn geregeld in de Wgr

In deze bijlage zijn de artikelen uit de (ontwerp-) gemeenschappelijker regeling RAUM
opgenomen die bestaan uit een directe verwijzing naar de Wgr. De betreffende wettekst uit
de Wgr is cursief weergegeven.

HOOFDSTUK III: ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 6 Samenstelling
5. Beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur is geregeld in de Wgr.
•

Wgr artikel 13, lid 2: Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege,
zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad uit wiens midden men is aangewezen
dan wel ophoudt wethouder of secretaris van de desbetreffende deelnemende gemeente te
zijn.

Artikel 8 Openbaarheid vergaderingen
1. De openbaarheid van vergaderingen is geregeld in de Wgr.
•

Wgr: Artikel 22, lid 1: De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de
Gemeentewet zijn, voor zover daarvan bij deze wet niet is afgeweken, op het houden en de
orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam van
overeenkomstige toepassing.

•

Wgr: Artikel 23
1 Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen,
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering
met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het
algemeen bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij
de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennisdragen,
in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar opheft.
2 Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan
de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het dagelijks bestuur en de voorzitter van
het openbaar lichaam en door een commissie als bedoeld in artikel 24 of 25, ieder ten aanzien
van stukken die zij aan het algemeen bestuur of aan de leden van het algemeen bestuur
overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.
3 De krachtens het tweede lid aan het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot
geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn
eerstvolgende vergadering, die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden, tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het aantal
stemmen, is bezocht, wordt bekrachtigd.
4 De krachtens het tweede lid aan leden van het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot
geheimhouding wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft
opgelegd, dan wel, indien het onderwerp waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan het
algemeen bestuur is voorgelegd, totdat het algemeen bestuur haar opheft. Het algemeen
bestuur kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst
door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, tezamen vertegenwoordigend
meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht.
5 Artikel 22 en het eerste lid van dit artikel zijn eveneens van toepassing op het
gemeenschappelijk orgaan, indien de regeling is getroffen of mede is getroffen door
gemeenteraden.

HOOFDSTUK V: DE VOORZITTER
Artikel 15 Benoeming en taak
2. Het voorzitterschap van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur door de
voorzitter is geregeld in de Wgr
•

Wgr artikel 12, lid 3 De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en van het
dagelijks bestuur.

5. De vertegenwoordiging van het openbaar lichaam door de voorzitter is geregeld in de Wgr.
•

Wgr artikel 57d
1 De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.
2 De voorzitter kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door
hem aan te wijzen persoon.

HOOFDSTUK VI: COMMISSIES
Artikel 16 Adviescommissie en bestuurscommissie
1. Het instellen van commissies van advies door het algemeen bestuur is geregeld in de Wgr.
•

Wgr artikel 25
1 Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan commissies instellen met het oog op
de behartiging van bepaalde belangen indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet. Het
algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling. Artikel 22 van de
Gemeentewet en de artikelen 21, 23, eerste en tweede lid, 32k en 32l van deze wet zijn van
overeenkomstige toepassing.
2 Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het
eerste lid dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de
hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis
van het algemeen bestuur te brengen.
3 Het algemeen bestuur kan aan een commissie als bedoeld in het eerste lid bevoegdheden
van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam overdragen,
tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Het algemeen bestuur kan in ieder
geval niet overdragen de bevoegdheid tot:
a. het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34;
b. het heffen van rechten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, sub a;
c. het vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te
handhaven.
4 Bevoegdheden van het dagelijks bestuur kunnen niet dan op voorstel van het dagelijks
bestuur worden overgedragen.
5 Ten aanzien van een commissie als bedoeld in het eerste lid regelt het algemeen bestuur
tevens voor zover zulks in verband met aard en omvang van de overgedragen bevoegdheden
nodig is:
a. de werkwijze van de commissie;
b. de openbaarheid van vergaderingen;
c. de voorbereiding, de uitvoering en de openbaarmaking van besluiten van de
commissie;
d. het toezicht van het algemeen, respectievelijk het dagelijks bestuur op de
uitoefening van bevoegdheden van die commissie;
e. de verhouding van de overgedragen bevoegdheden tot die van het algemeen en
het dagelijks bestuur;
f. de verantwoording aan het algemeen bestuur.

6 Ten aanzien van de vergadering van een commissie waaraan bevoegdheden van het
algemeen bestuur zijn overgedragen is artikel 22, derde, vierde en vijfde lid van
overeenkomstige toepassing, met inachtneming van door het algemeen bestuur vastgestelde
nadere regels.
7 Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot
geheimhouding geldt tot het algemeen bestuur heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht
genomen totdat het algemeen bestuur haar opheft.
8 Het algemeen bestuur kan besluiten en andere, niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig
rechtsgevolg van een door hem ingestelde commissie vernietigen. Het algemeen bestuur kan
zijn bevoegdheid tot schorsing overdragen aan het dagelijks bestuur. Ten aanzien van de
vernietiging van niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig rechtsgevolg zijn de afdelingen
10.2.2. en 10.2.3. van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VII: INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING
Artikel 17 Interne verantwoording en inlichtingenplicht
1. De verantwoording van de leden van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur is
geregeld in de Wgr.
2. Het verstrekken van inlichtingen door de leden van het dagelijks bestuur aan het algemeen
bestuur is geregeld in de Wgr, met in achtneming van het bepaalde in het volgende lid.
•

Wgr artikel 19a
1 Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur
verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2 Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Artikel 27 Vaststellen begroting
2. Het toezenden van de begroting aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties door het dagelijks bestuur is geregeld in de Wgr.
•

Wgr artikel 58b
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige
kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan
provinciale staten van de deelnemende provincies.

Artikel 29 Vaststellen jaarrekening
2. Het toezenden van de jaarrekening aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties door het dagelijks bestuur is geregeld in de Wgr.
•

Wgr artikel 58
4 Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen
twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het
jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

HOOFDSTUK X: TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING
Artikel 33 Toetreding
3. Het moment waarop de toetreding in gaat, is geregeld in de Wgr.
Artikel 35 Wijziging
2. Het moment waarop de wijziging in gaat, is geregeld in de Wgr.
Beiden in:
•

Wgr artikel 53
1 Het provinciebestuur dat daartoe bij de regeling is aangewezen dan wel, indien bij de
regeling een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk
orgaan wordt ingesteld, het bestuur van de provincie van de plaats van vestiging, zendt de
regeling aan gedeputeerde staten van de deelnemende provincie of provincies en van de
provincie of provincies waarin de deelnemende gemeenten zijn gelegen.
2 Het provinciebestuur dat daartoe bij de regeling is aangewezen onderscheidenlijk het
bestuur van de provincie van de plaats van vestiging maakt de regeling tijdig in alle
deelnemende provincies en gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in
de Staatscourant. Artikel 137 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.
3 De regeling treedt in werking op de in de regeling aangewezen dag. De regeling treedt niet
in werking voordat zij is bekendgemaakt.
4 Het eerste, tweede en derde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of
opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

