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Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei

Beslispunten
1.
Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei per 1 januari 2021 te
wijzigen, voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft.
2.
Het college toestemming te geven de Gemeenschappelijke Regeling Regio
De Vallei per 1 januari 2021 te wijzigen, voor zover het de bevoegdheid van
het college betreft.
Inleiding
Naar aanleiding van het besluit van het DB Regio De Vallei (hierna: RDV) van 17
september jl. en het besluit van het AB RDV van 30 september jl. heeft de secretaris
RDV op 5 oktober jl. aan de Intermediars van de 5 deelnemende RDV-gemeenten, een
voorstel tot (het geven van toestemming voor) wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling (hierna: GR) RDV – en nemen van een delegatiebesluit toegezonden, met het
verzoek door te geleiden via de colleges naar de raden.
Naast de gewijzigde GR (met memo ’artikelsgewijze toelichting aanpassing GR RDV’)
is ter volledigheid ook de memo ’overwegingen en scenario toekomst GR RDV’
meegezonden (een memo van de regiosecretaris aan het AB RDV). Uit dit memo
volgen de achtergronden van het voorstel, zoals ook toegelicht aan de raadsleden op
30 september jl. tijdens de raadsinformatie-bijeenkomst.
Ter volledigheid is ook het regio-raadsvoorstel (opgesteld vanuit het regiobureau,
bedoeld om te kunnen gebruiken bij het opstellen van de gemeentelijke voorstellen)
meegezonden om kennis van te kunnen nemen.
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Destijds is de GR RDV aangegaan door zowel de colleges als de gemeenteraden van
de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. De GR RDV
bepaalt dat beiden nu een wijzigingsbesluit moeten nemen, waarbij de gemeenteraden
aan de colleges toestemming moeten geven om tot wijziging over te gaan.
Aan de gemeenteraad wordt – in afwijking van het aangeleverde regio-voorstel- niet
voorgesteld taken in het licht van de RDV-begroting (zienswijzen naar voren brengen
over ontwerp-begroting en - wijziging van de begroting) neer te leggen bij het college.
Deze specifieke wettelijke taak komt, in het kader van de budgetterende rol van de
gemeenteraad, namelijk toe aan de raad.
Beoogd effect
1.
Als effect van de besluiten van de gemeenteraden om tot wijziging van de GR RDV
over te gaan, en ook hierna besluiten van de colleges (met verkregen toestemming
van de gemeenteraad) hiertoe, geldt het feit dat vanaf 1 januari 2021 de gewijzigde
GR in werking treedt.
Doel en taken, waartoe de GR is opgericht, zijn dan aangepast aan de huidige praktijk
en raadsleden maken niet langer deel uit van het AB, dat voortaan (binnen de
voorgestelde college-regeling) gevormd wordt – en ook aangewezen wordt - door
collegeleden. Naast aanpassingen aan actuele wetgeving (en al rekening houdend met
de te verwachte wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen; hierna wet GR),
en ook - voorschriften van GR Regio FoodValley (hierna: GR RFV), zijn dit de
voornaamste punten waarop de GR RDV op 1 januari 2021 dan gewijzigd is.
2.
Zowel gemeenteraden als colleges moeten een besluit nemen omtrent een gewijzigde
GR RDV. Nadat de gemeenteraad het college toestemming heeft gegeven hiervoor, is
ook het college bevoegd een besluit te nemen om de huidige GR RDV te wijzigen (en
uit zijn midden een AB-lid aan te wijzen).
Argumenten
1.1

Aanpassing GR aan huidige taken

In de loop van de jaren zijn de taken van de GR RDV gewijzigd en in omvang
afgenomen. GR RDV is nu enkel nog contractpartner voor het aanlevercontract van
huishoudelijk restafval; een uitvoerende taak dus. Dit is reden de GR RDV op dit punt
te wijzigen (en volgens overwegingen-memo van de regiosecretaris ook te behouden,
waarbij het volgende opzegmoment van het aanlevercontract een moment is voor
heroverwegingen) en zo overeen te brengen met de praktijk.
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1.2

Aanpassing GR aan zogenaamde college-regeling

De GR RDV bevatte destijds bij het aangaan veel meer taken (en dus een grotere
omvang van de begroting) dan tegenwoordig, en is destijds daarom aangegaan door
zowel de colleges als de gemeenteraden. Gezien de huidige beperkte taakomvang is
het logisch de GR te wijzigen naar een zgn. college-regeling, waarin het AB en ook DB
wordt gevormd door collegeleden.
1.3

Aanpassing GR aan actuele wetgeving

De gewijzigde GR RDV is aangepast aan de meest actuele wetgeving. Uit de memo
’artikelsgewijze toelichting aanpassing GR RDV’ volgt welke artikelen sprake is van een
dergelijke wijziging. Uiteraard geldt het voldoen aan actuele wetgeving, maar ook het
vooruitlopen op de te verwachte wijziging van de wet GR (in die zin dat het college
dan bevoegd is noodzakelijke wijzigingen aan te brengen), als een reden de GR RDV
gewijzigd vast te stellen.
1.4

Aanpassing GR (qua opbouw) aan voorschriften GR Regio FoodValley

De gewijzigde GR RDV is op onderdelen aangepast aan GR RFV. Uit de memo
’artikelsgewijze toelichting (..)’ volgt welke artikelen sprake is van een dergelijke
wijziging. Het daar waar mogelijk (voor de opbouw) aansluiten op de GR RFV zorgt
voor eenduidigheid binnen de gemeenten, hetgeen geldt als een reden de GR RDV
gewijzigd vast te stellen.
2.

Onderbouwing wijziging GR geldt onverkort als onderbouwing voor geven
toestemming

Voor wat betreft de argumentatie voor het voorstellen aan de gemeenteraad, om aan
het college toestemming te geven de GR RDV te wijzigen (een wettelijke verplichting
is dit), kan verwezen worden naar de argumentatie hiervoor uiteengezet onder 1.1 tot
en met 1.4. De argumenten voor de gemeenteraad om tot wijziging van de GR over te
gaan gelden hier in het belang van de gemeente onverkort ook als argumenten voor
de gemeenteraad om het college hiertoe toestemming te geven.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële aspecten
De reeds vastgestelde begroting RDV 2021 blijft ongewijzigd.
Begrotingswijziging: nee
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Duurzaamheidsaspecten
In het kader van (het aangaan -/ verlengen van) de afvalcontracten is duurzaamheid
een aspect dat mee wordt gewogen.
Juridische aspecten
Als grondslag voor de bevoegdheid van de gemeenteraad (en later met toestemming
van de gemeenteraad ook het college) om de GR RDV te wijzigen geldt artikel 40 van
de GR RDV. De bestuursorganen die de GR zijn aangegaan zijn bevoegd tot wijziging
ervan over te gaan.
Als grondslag voor het door de gemeenteraad geven van toestemming aan het
college, om tot wijziging van de GR RDV over te gaan, geldt artikel 1 lid 2 in
combinatie met lid 3 van de wet GR.
Procedure

Evaluatie
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
secretaris

H.E. van Dijk- van Ommering
loco-burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsbesluit
Agendapunt

:

Onderwerp

: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;
gelet op artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei, artikel 1 lid 2 juncto lid 3 van de
wet Gemeenschappelijke Regelingen.

besluit
1.
2.

Gemeenschappelijke Regeling Regio De Vallei per 1 januari 2021 te wijzigen,
voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft.
Het college toestemming te geven de Gemeenschappelijke Regeling Regio De
Vallei per 1 januari 2021 te wijzigen, voor zover het de bevoegdheid van het
college betreft.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2020.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.J. Zwankhuizen
plv-voorzitter

Datum raadsbesluit / agendanummer / onderwerp
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