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Bijlage 1: Nadere onderbouwing college m.b.t. centrumregeling of 
bedrijfsvoeringsorganisatie en proces juridische toetsing concept 
regeling aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen 
 

Belangrijkste uitgangspunten voor keuze samenwerkingsvorm vervlochten 
teams.  
Het college heeft bij het voorstel om over te gaan tot oprichting van de GR Bedrijfsvoering in de vorm 
van een centrumregeling de uitgangspunten gehanteerd die de raad als kaders aan het college heeft 
meegegeven. Dit is gebeurd bij het Kader voor ambtelijke samenwerking (27 mei 2021) en in de Nota 
verbonden partijen (30 september 2021). Hieronder staan de belangrijkste uitganspunten. 
1. Heemstede en Bloemendaal zijn beide zelfstandige gemeenten en willen dat blijven (Kader voor 

ambtelijke samenwerking artikel 1) 
2. Beide gemeenten werken samen omdat – met het oog op de toekomst – brede regionale 

samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale bestuurskracht als zelfstandige gemeente. 
Toekomstbestendige organisaties worden naast brede regionale samenwerking ook gekenmerkt 
door opgave gericht werken en een stevige bedrijfsvoering (Kader voor ambtelijke samenwerking 
artikel 2) 

3. Voor alle afdelingen van beide gemeenten, los van de reeds bestaande GR-en IASZ (sociale 
zaken), GBKZ (belastingen) en GR DIT (ICT), is vervlechting niet aan de orde en werken dus voor 
de eigen gemeente. (Kader voor ambtelijke samenwerking artikel 8) 

4. Bij het aangaan van een samenwerking in de vorm van een verbonden partij, geeft de gemeente 
Heemstede (indien mogelijk) de voorkeur aan een publiekrechtelijke rechtsvorm boven een 
privaatrechtelijke (Nota verbonden partijen uitgangspunt 1) 

5. Bij het aangaan van een samenwerking in een gemeenschappelijke regeling, geeft de gemeente 
Heemstede de voorkeur aan een zo licht mogelijke samenwerkingsvorm, passend bij de over te 
dragen taken en bevoegdheden. (Nota verbonden partijen uitgangspunt 2) 

Zelfstandige gemeente zijn en blijven 

Zowel voor Heemstede als Bloemendaal is het primaire uitgangspunt een zelfstandige gemeente zijn 
en blijven, belangrijk. Uitgangspunt 2 in de Nota verbonden partijen geeft daarom aan dat het doel is 
een zo licht mogelijke samenwerking. Bij deze vorm worden dan ook geen bevoegdheden 
overgedragen. Dit wordt versterkt door uitgangspunt 4 in de Nota verbonden partijen. Hierin is 
opgenomen dat de gemeente Heemstede in principe alleen collegeregelingen aangaat en geen 
raadsbevoegdheden overdraagt aan verbonden partijen.  

Geen bevoegdheden overdragen, slechts mandateren 

Met deze uitgangspunten heeft het college bewust gekozen voor een lichte GR, namelijk een 
centrumregeling en geen bedrijfsvoeringsorganisatie. Bij een centrumregeling worden geen 
bevoegdheden overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling. Ze worden slechts 
gemandateerd en dit mandaat kan de gemeente ten alle tijden (eenzijdig) weer intrekken. Dit zijn 
voornamelijk ambtelijke bevoegdheden en slechts een beperkt aantal collegebevoegdheden. De 
collegebevoegdheden zijn uitgaven die vallen binnen de vastgestelde begroting. Raadsbevoegdheden 
worden niet gemandateerd.  
 
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt in artikel 10:18 dat een bestuursorgaan een 
delegatiebesluit te allen tijde kan intrekken. Deze mogelijkheid wordt echter beperkt als in een GR is 
vastgelegd op welke wijze wijziging kan worden gebracht in een overgedragen bevoegdheid. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval als de GR bepaalt dat wijziging alleen mogelijk is als alle deelnemers van de GR 
daarmee instemmen. In dat geval kan je als bestuursorgaan een delegatiebesluit dus niet zomaar 
intrekken maar ben je afhankelijk van de andere deelnemers. Het kan zelfs betekenen dat je als 
deelnemer bevoegdheden alleen terug kan nemen door uit te treden uit de GR. 

Grip en invloed van de raad 

Als gekozen wordt voor een zwaardere variant (art. 8, leden 1 tot en met 3, Wgr) heeft de raad meer 
bevoegdheden ten aanzien van de GR, maar dat is ook logisch omdat in die gevallen juist 
bevoegdheden worden overgedragen en die ben je als gemeentelijk orgaan dan ook kwijt. In de 
voorliggende regeling is daar geen sprake van, omdat we geen (raads)bevoegdheden overdragen aan 
de centrumregeling. De plaats en positie van de raad blijft ongewijzigd en volledig in tact.  
 
In de verantwoording aan de raad en invloed van de raad op de taken die worden ondergebracht in 
de GR Bedrijfsvoering verandert niets t.o.v. de situatie voor de oprichting van de GR. Het budgetrecht 
van de gemeenteraad blijft in stand, (extra) budgetten worden aangevraagd via de begrotingscyclus 
van de gemeente zelf. Jaarlijks wordt (financiële) verantwoording afgelegd via de eigen 
gemeentelijke jaarrekening.  
 

 Privaatrechtelijke 
overeenkomst (huidige 
situatie) 

Centrumregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 

Vaststellen 
begroting 

De kosten van de GR 
voor de gemeente HMS 
zijn verwerkt in de 
gemeentelijke begroting. 
De totale kosten van de 
samenwerking zijn 
moeilijk te achterhalen.  

De kosten van de GR voor 
de gemeente HMS zijn 
verwerkt in de gemeentelijk 
begroting. De raad stelt de 
begroting vast. Bij de 
centrumgemeente en in de 
nota VP is een overzicht van 
de totale begroting van de 
samenwerking 

De raad kan een zienswijze 
afgeven op de begroting. Het 
bestuur van de GR stelt de 
begroting vast.  

Beleidsmatige 
keuzes 

Het college of de raad 
(afhankelijk of het een 
raads- of 
collegebevoegdheid) 
beslist 

Het college of de raad 
(afhankelijk of het een 
raads- of 
collegebevoegdheid) beslist  

Het bestuur van de GR beslist. 
In de regeling kan opgenomen 
worden om de raad voor vooraf 
vastgestelde soorten besluiten 
de mogelijkheid te geven tot 
een zienswijze 

Informatieplicht Het college heeft een 
actieve informatieplicht 
richting de raad. De raad 
kan altijd informatie 
vragen aan het college 
die nodig is voor de 
uitvoering van zijn taken. 

Het college heeft een 
actieve informatieplicht 
richting de raad. De raad 
kan altijd informatie vragen 
aan het college die nodig is 
voor de uitvoering van zijn 
taken. 

De raad blijft via de 
portefeuillehouder op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
In de regeling moeten 
afspraken gemaakt worden 
over de wijze waarop de GR de 
deelnemende gemeente 
informeert.  

Onderzoeks-
commissie 

Vanuit de rekenkamer 
kan altijd een onderzoek 
worden gedaan naar het 
functioneren van de 
samenwerking. 

Vanuit de rekenkamer kan 
altijd een onderzoek 
worden gedaan naar het 
functioneren van de GR. 

Vanuit de rekenkamer kan altijd 
een onderzoek worden gedaan 
naar het functioneren van de 
GR. 

Adviescommissie In het reguliere 
besluitvormingsproces 
kan de raad informatie 
inwinnen over het 
functioneren van de 
samenwerking 

In het reguliere 
besluitvormingsproces kan 
de raad informatie 
inwinnen over het 
functioneren van de GR 

N.v.t. alleen van toepassing 
voor een openbaar lichaam 
(zelfstandige organisatie met 
overgedragen bevoegdheden, 
directeur en een algemeen en 
dagelijks bestuur) 
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Proces juridische toetsing concept regeling aan de nieuwe Wgr 
Na een ambtelijke voorbereiding voor het opstellen van de tekst van de GR Bedrijfsvoering, is deze 
tekst op 22 juni 2022, ambtelijk per mail voor juridische toetsing aangeboden aan La Gro Geelkerken. 
In eerste reactie heeft La Gro gewezen op wijzigingen in de Wet GR per 1 juli 2022 en mogelijke 
consequenties voor de aan de orde zijnde GR Bedrijfsvoering.  
 
Op 5 juli zijn de uitkomsten van de juridische toetsing ontvangen. Alle voorgestelde wijzigingen zijn 
overgenomen. Vervolgens is dit concept van de GR Bedrijfsvoering door de beide 
gemeentesecretarissen in augustus 2022 besproken met de verantwoordelijke bestuurders van beide 
gemeenten. De hieruit voortvloeiende voorstellen voor aanpassing van de tekst zijn in een online-
overleg van beide gemeentesecretarissen met ondersteuning van HRM op 24 augustus 2022, 
besproken met La Gro Geelkerken. Na verwerking van de uitkomsten van dit overleg, is deze 
aangepaste versie nogmaals ter finale toetsing aan La Gro Geelkerken voorgelegd (eind augustus), 
wat nog tot een klein aantal technische wijzigingen heeft geleid.  
 
Op 28 december heeft La Gro Geelkerken, naar aanleiding van de raadsbespreking, per mail het 
volgende bevestigd: ‘Ik kan hierbij bevestigen dat de aan de raden voorgelegde Gemeenschappelijke 
Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 2023 door mij is beoordeeld en dat deze 
regeling naar mijn stellige overtuiging in overeenstemming is met de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, zoals die geldt vanaf 1 juli 2022.’ 
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