Memo
Aan:

De gemeenteraad van Zoetermeer

Van:

Griffie / R. Blokland

Datum:

21 december 2018

Onderwerp:

Technische vragen

Op 7 december 2018 heeft mevrouw Van der Meer de griffie technische vragen gesteld met betrekking tot
de te wijzigen gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. De vragen
luiden als volgt:
1. Klopt het dat:
a. de Wgr in artikel 17 verplicht stelt dat in iedere gemeenschappelijke regeling (verder GR)
een bepaling moet worden opgenomen dat een raadslid inlichtingen kan vragen aan het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling (dus niet alleen aan de eigen
vertegenwoordiging zoals de wethouder)?
b. de Wgr daarbij verplicht stelt dat de inlichtingen die door het bestuur van de GR worden
verstrekt in antwoord op de vraag van dat raadslid om inlichtingen naar alle deelnemende
raden gestuurd moeten worden?
c. de Wgr in artikel 17 niet voorschrijft op welke manier en binnen welke termijn het bestuur
van de gemeenschappelijke regeling ervoor moet zorgen dat vragen van een raadslid van
een deelnemende gemeente worden beantwoord en naar de deelnemende raden worden
gestuurd, maar dat wel is voorgeschreven dat die werkwijze in de GR moet worden
opgenomen?
d. de toestemming van de raad voor de GR kan worden onthouden omdat de regeling in strijd
is met het recht (artikel 1 lid 2)?
2. Klopt het wat het ministerie en het Schap zeggen dat op basis van de Gemeentewet hetzelfde
bereikt kan worden als wat wordt beoogd met artikel 16 en 17 van de Wgr?
In het kader van de ondersteuning van de raad en zijn leden is bekeken hoe deze vragen goed zouden
kunnen worden beantwoord gezien het feit dat deze specifieke kennis niet binnen de griffie beschikbaar is.
De heer mr. O. Schuwer, bekend bestuurlijk-juridisch consultant, is om advies gevraagd. In de bijlage is zijn
advies op de gestelde vragen integraal opgenomen.

Bijlage: Advies mr. O. Schuwer d.d. 21 december 2018

