
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 januari 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 januari 2016 

Nummer :  3 

Onderwerp :  Gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen : 

GR Meerschap Paterswolde 

Bijlage(n) :  1.  Concept besluit AB Meerschap 

2.  Samenvatting wijzigingen Meerschap 

3.  Aangepaste Regeling Meerschap 

4.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  M.C. Mosselaar 

   

   

   

Samenvatting :  Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet Gemeen-

schappelijke Regelingen in werking getreden. De wets -

wijziging heeft gevolgen voor zowel het treffen van nieuwe 

gemeenschappelijke regelingen als voor bestaande rege -

lingen. Het Meerschap Paterswolde heeft de Regeling 

gewijzigd.  

   

Voorgestelde beslissing :  Besluiten om: 

Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met 

de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke 

Regeling Meerschap Paterswolde. 
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Inleiding 

Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking 

getreden. De wetswijziging heeft gevolgen voor zowel het treffen van nieuwe gemeenschap-

pelijke regelingen als voor bestaande regelingen. In december 2015 bent u hierover geïn-

formeerd via een raadsvoorstel over de gewijzigde Regelingen voor de GR Omgevingsdienst 

en GR ARCG. Het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde 

heeft op 7 december 2015 de Regeling aangepast naar aanleiding van de wetswijziging. In 

dit voorstel vindt u de aangepaste Regeling en stellen wij u voor toestemming te verlenen 

aan het college om in te stemmen met de voorgelegde wijzig ingen van de Gemeenschappe-

li jke Regeling voor het Meerschap Paterswolde. 

 

De gewijzigde Wet Gemeenschappelijke regelingen 

De wetswijziging beoogt onder meer de invloed van raden op samenw erkingsverbanden te 

versterken. In de planning- en controlcyclus van gemeenschappelijke regelingen is daarvoor 

een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het traject inzake vaststell ing van de begroting en jaar-

rekening is aangepast om de deelnemers meer sturing en invloed te geven op de gemeen-

schappelijke regeling. De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is in 

werking getreden op 1 januari 2015 (Staatsblad 2015 nr. 466).  

 

Bestaande Gemeenschappelijke Regelingen hebben een jaar de ti jd om bepalingen met be-

trekking tot de structuur aan te passen. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen: 

•  Uitbreiding overgedragen bevoegdheden in GR (art. 10)  

•  Aanwijzing leden (raadsregeling art. 13. l id 1)  

•  Aanwijzing leden (gemengde regeling college/burgemeesters art. 13 lid 10)  

•  Samenstell ing Dagelijks Bestuur (geen meerderheid Dagelijks Bestuur ten opzichte van 

Algemeen Bestuur art. 14 lid 1)  

 

N.B. De overige wetswijzigingen vallen niet onder het overgangsrecht en zijn met ingang 

van 01-01-2015 in werking getreden.  

 

Toestemming nodig van de raad 

Er is toestemming nodig van de raad voor het treffen van een regeling, het wijzigen, het 

toetreden tot en het uitzetten uit een regeling. 

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen staat de rol van de raad als volgt:  

Artikel 1 

Lid 2 

‘De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het 

treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toe-

stemming kan slechts worden onthouden wegens str i jd met het recht of het algemeen be-

lang. ’ 

 

Lid 3 

‘Onder het tref fen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het 

toetreden tot en het uittreden uit een regeling. ’ 

 

Toelichting op artikel 1, l id 2, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen  

‘Aan de orde is de vraag wat onder het 'algemeen belang' valt, dan wel of er criteria te 

noemen zijn. Het antwoord op die vraag kan worden ontleend aan de literatuur over de Wet 

gemeenschappelijke regelingen:  

De raad kan de toestemming slechts onthouden wegens str i jd met het recht of algemeen 

belang. De raad zal bij de boordeling van de aanvraag om toestemming een zekere terug-

houdendheid moeten betrachten. Dit laat onverlet dat de raad in dezen een eigen bevoegd-

heid en verantwoordelijkheid heeft tot beoordeling van de aanvraag om toestemming. In die 
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zin is de raad gehouden de relevante feiten te vergaren en is de raad niet l i jdeli jk. Onder de 

weigeringsgrond 'str i jd met het recht' valt str i jd met zowel het geschreven als het onge-

schreven recht. Onder de weigeringsgrond 'stri jd met het algemeen belang' vallen die geval-

len waarin de grond voor onthouding van toestemming niet nauwkeurig in de wet kan worden 

gespecificeerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de situatie dat de raad meent dat het ondoel-

matig is om ten aanzien van de desbetreffende belangen samen te werk en met andere ge-

meente of dat de raad meent dat de bevoegdheid zich niet leent voor gezamenlijke beharti-

ging. De plicht tot een zekere terughoudende beoordeling van de aanvraag impliceert dat de 

raad alleen tot str i jd met het algemeen belang kan oordelen a ls de bezwaren tegen de sa-

menwerking overwegend zijn.’  

 

Conclusie 

Wij stellen u voor toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de voor-

gelegde wijzigingen van de bijgevoegde Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paters-

wolde waarmee de Regeling in overeenstemming wordt gebracht met de gewijzigde Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen. Het betreffende voorstel tot herziene Regeling treft u 

hierbij aan. 

 

Voorgestelde beslissing: 

Besluiten om: 

Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van 

de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde. 

 

Haren, 15 december 2015 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


