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Briefnummer : MD 15.      Groningen, 27.10.2015 
Bijlage(n) :       
 
Onderwerp : Herziening gemeenschappelijke regeling  
 ARCG 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke 
regeling (GR) van acht Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn 
Bedum, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen. Het 
gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar 
mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. 

 
De afspraken die de gemeenten van de ARCG binden staan geformuleerd in een 
overeenkomst gemeenschappelijke regeling ARCG. Deze overeenkomst is voor het 
laatst herzien in 2002. Ondertussen is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
aangepast. De wijzigingen in de wet werden op 1 januari 2015 van kracht. Daarom 
bieden wij u nu een herziene gemeenschappelijke regeling ARCG aan ter vaststelling. 
 
Wijzigingen in de overeenkomst gemeenschappelijke regeling ARCG 
 
De wijzigingen die zijn aangebracht in de overeenkomst gemeenschappelijke regeling 
ARCG zijn gebaseerd op de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Deze wetswijzigingen hebben vooral gevolgen voor de inrichting van de planning- en 
controlcyclus van de ARCG en de positie van de gemeenteraden t.o.v. de daaraan 
verbonden documenten. Zo moeten er algemene beleidsmatige en financiële kaders 
worden opgesteld die uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de 
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De ARCG is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bedum, Groningen, Grootegast , Haren, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn. 
Van toepassing zijn onze algemene voorw aarden gedeponeer onder nr. 3062 KvK Groningen 

begroting dient aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegestuurd. 
Daarnaast moet de jaarrekening, inclusief het accountantsrapport, uiterlijk 15 april 
van de daaropvolgende jaar worden aangeboden aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. De ontwerpbegroting moet acht weken voordat deze aan het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt aangeboden, toegezonden worden 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden hebben de mogelijkheid om 
zienswijzen in te dienen.  
Een andere aanpassing t.o.v. de oude regeling betreft de wijziging in de Wet GR dat 
de leden van het dagelijks bestuur geen meerderheid mogen hebben in het algemeen 
bestuur. Daarom is er een maximum gesteld aan het aantal leden van het dagelijks 
bestuur.  
Daarnaast zijn een aantal tekstuele aanpassingen aangebracht omwille van de 
leesbaarheid.  

 
Vervolg 
 
De herziene overeenkomst gemeenschappelijke regeling is vastgesteld in de 
vergadering van het algemeen bestuur van de ARCG van 15 oktober 2015. De 
overeenkomst wordt nu aangeboden aan de raden van alle 8 deelnemende gemeenten 
ter vaststelling. 

 
Voorstel 
 
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor dat u goedkeuring geeft voor het 
wijzigen door het algemeen bestuur van de ARCG van de overeenkomst 
gemeenschappelijke regeling ARCG  

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 

 
 
 

ing. J.M. Kortbeek, 
secretaris 
 
 

 
 

 


