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A D V I E S 

Aan : gemeenteraad Heemstede 

Van : Olaf Schuwer, adviseur Decentraal overheidsrecht 

Betreft : opmerkingen raadsvoorstel Regeling bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede 

Zwolle  , 3 januari 2023 

 

Geachte gemeenteraad, 

Namens u ontving ik het verzoek om nader advies inzake bovenvermeld onderwerp.  

Wat vooraf ging 
Op 21 december 2022 ontving ik in de loop van de ochtend het verzoek vanuit de griffie om 
beantwoording van een aantal vragen die binnen uw raad leefden, te weten bij de fractievoorzitter 
van het CDA. Omdat uw raad diezelfde avond hierover zou vergaderen was het verzoek om spoedige 
beantwoording. 
Ik gaf aan voor die dag een hele drukke agenda te hebben. Echter gezien de aard van het te nemen 
besluit, met name de positie van uw raad, ben ik op het verzoek ingegaan. Met daarbij de 
uitdrukkelijke beperking dat mijn beantwoording een voorlopig karakter zou hebben, dit gezien de 
(te) korte tijdspanne. 
Ik heb mijn globale bevindingen in enkele emailberichten d.d. 21 december 2022 aan de 
plaatsvervangend griffier gestuurd. Begrepen is dat deze diezelfde avond in uw vergadering ter 
sprake zijn gebracht. 
 
Leeswijzer en verantwoording 
De noodzakelijke en bijbehorende onderbouwing treft u hieronder aan. Daartoe heb ik een aantal 
documenten bestudeerd. Allereerst de bijlagen die behoorden bij agendapunt 5 van uw vergadering 
d.d. 21 december 2022. Daarnaast de Nota verbonden partijen en voorts relevante passages uit de 
(toelichting op de) wijzigingen 2015 en 2022 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: 
Wgr). 
 
In het onderstaande zullen deze worden besproken, geanalyseerd en met elkaar in verbinding 
worden gebracht. De voorgelegde vragen zullen worden beantwoord, en ook zal worden gewezen op 
de wettelijke termijn die de raad in acht moet nemen. De notitie eindigt met een conclusie.  
Het is aan de raad om te bepalen of en zo ja in welke mate hij deze notitie ten grondslag wil leggen 
aan het door hem te nemen besluit inzake toestemming tot het aangaan van de voorlegde 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Plaats en positie Wgr en doorgevoerde wijzigingen 
Beide wijzigingen van de Wgr zijn in deze notitie van meer dan gemiddeld belang. Enerzijds vanwege 
de specifieke mogelijkheid om een (intergemeentelijke) bedrijfsvoeringsorganisatie met enkelvoudig 
bestuur op te richten (2015), anderzijds vanwege de versterking van de democratische legitimatie 
van gemeenschappelijke regelingen en van de kaderstellende en controlerende rol van de 
gemeenteraad richting een gemeenschappelijke regeling waartoe het college van de betreffende 
gemeente heeft besloten (2022). 
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Centrale vraag  
In welke mate en op welke wijze is rekening gehouden met de doelstelling van de wetgever bij het 
inrichten van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede? 
 
Uitwerking en onderbouwing 
 

1. Wijziging Wgr per 1 januari 2015 
Op 1 januari 2015 is de Wgr gewijzigd. Met deze wijziging is een nieuwe samenwerkingsvorm 
geïntroduceerd, te weten de bedrijfsvoeringsorganisatie.1 Deze samenwerkingsvorm is 
minder zwaar opgetuigd dan een openbaar lichaam en is beter toegesneden op 
intergemeentelijke samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering.2  
Zo kent een bedrijfsvoeringsorganisatie een enkelvoudig bestuur in plaats van een algemeen 
en een dagelijks bestuur. Ook kan een bedrijfsvoeringsorganisatie zelf overeenkomsten 
sluiten en personeel in dienst nemen.  
Van de kant van de regering werd in de toelichting op het wetsvoorstel opgemerkt dat erop 
wordt vertrouwd dat de deelnemers aan een bedrijfsvoeringsorganisatie verstandige keuzes 
maken bij de instelling van de organisatie en dat de vertegenwoordigende organen3 hier 
goed bij zouden worden betrokken.4 
 

2. Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een regeling als bedoeld in artikel 8 lid 3 Wgr. Dit betekent 
dat de mogelijkheden die de Wgr biedt op het vlak van democratische legitimatie en 
kaderstelling/controle door de gemeenteraad ten volle van toepassing zijn.5 
Volgens de regering is deze rechtsfiguur geschikt voor taken van bedrijfsmatige aard, zoals 
personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, inkoop en huisvesting.6  
 

3. Dit sluit nauw aan bij de taken die in de beoogde Gemeenschappelijke Regeling 
Bedrijfsvoering Bloemendaal en Heemstede worden ingebracht. In artikel 2 lid 1 is te lezen:   
“De Regeling wordt getroffen ter behartiging van een goede taakuitoefening door de 
Gemeenten op het gebied van HRM, Facilitaire Zaken en Communicatie, in het belang van een 
goede dienstverlening door de Gemeenten.“ 
 
Ondanks dat de Wgr voor deze uit te voeren en over te brengen taken de rechtsvorm van de 
“bedrijfsvoeringsorganisatie” kent, maakt het college de keuze voor een “regeling zonder 
meer” c.q. “centrumgemeente-constructie” als bedoeld in artikel 8 lid 4 Wgr.  
Een dergelijke “lichte regeling” staat in een volstrekt andere verhouding tot de raden van de 
deelnemende gemeenten dan een regeling gebaseerd op het daartoe bestemde artikel 8 lid 
3 Wgr.  
 

4. Onderbouwing onvoldoende deugdelijk 
Het had op de weg van het college gelegen om aan de raad op onderbouwde wijze uiteen te 
zetten wat het doorslaggevende argument is geweest om, met passering van de 

 
1 Artikel 8 lid 3 Wgr 
2 TK 33597, nr. 3, paragraaf 1.2. 
3 Lees: de raden van de aan de bedrijfsvoeringsorganisatie deelnemende gemeenten. 
4 TK 33597, nr. 3, paragraaf 4. 
5 Artikel 10 en paragraaf 2 Wgr 
6 TK 33597, nr. 3, pg. 16. 
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voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 8 lid 3 Wgr, de keuze te maken voor een 
regeling zonder meer als bedoeld in artikel 8 lid 4 Wgr. Laatstgenoemde rechtsfiguur 
ontbeert elke betekenende voorafgaande en tussentijdse invloed van de gemeenteraad. 
 
Punt van aandacht: de wetgever heeft de figuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie met 
zoveel woorden bestemd voor een intergemeentelijke samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoering. Het is onduidelijk waarom het college van B&W niet uitdrukkelijk 
onderbouwt waarom desondanks de keuze is gevallen op de minste vergaande vorm van 
samenwerking te weten een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8 lid 4 Wgr.7 
Noch in het raadsvoorstel noch in het collegebericht d.d. 20 december 2022 is hierover 
specifieke informatie te vinden. Laatstgenoemd collegebericht is weliswaar uitgebreid te 
noemen, doch de informatie aan de raad is niet volledig te noemen. In elk geval niet tegen de 
achtergrond van de op 1 juli 2022 in werking getreden wijziging van de Wgr. 
 
Voor de plaats en positie van de gemeenteraad is dit wezenlijk. 
 

5. Wijziging Wgr per 1 juli 2022 
Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wgr in werking getreden.8 Doel van deze wetswijziging 
is het tegemoet komen aan de breed gedeelde behoefte bij gemeenteraden om meer grip en 
invloed op de totstandkoming en het functioneren van een gemeenschappelijke regeling. 
Met deze wetswijziging krijgen de raden direct vanuit de Wgr én na aanpassing van 
bestaande gemeenschappelijke regelingen, meer zeggenschap en invloed9 op het 
functioneren en bestuur van de door colleges opgerichte gemeenschappelijke regelingen. 
Dat wil zeggen regelingen die zijn gebaseerd op artikel 8 lid 1 tot en met 3 Wgr. Voor de 
“regeling zonder meer” op basis van artikel 8 lid 4 Wgr verandert er wezenlijk niet veel op 
het vlak van kaderstelling en controle door de gemeenteraden. 
 
De nieuwe mogelijkheden van beïnvloeding vooraf en tijdens het functioneren van een 
gemeenschappelijke regeling zijn de volgende. 
 

6. Mogelijkheden gemeenteraad beïnvloeding voorafgaand aan treffen c.a. 
gemeenschappelijke regeling (kort weergegeven) 
- Indienen zienswijze 
- In regeling vastleggen welke besluiten van het bestuur van een GR pas mogen worden 

genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hebben 
gehad voor het kenbaar maken van een zienswijze 

- Afspraken over participatie 
- Vastleggen regeling actieve informatieplicht vanuit bestuur GR richting raden 

deelnemende gemeenten 
- Afspraken over evaluatie 
- Afspraken over uittreding, inclusief de gevolgen voor vermogen, personeel, contracten, 

huisvesting en investeringen 
- Aanpassing begrotingscyclus 

 

 
7 Zogeheten “centrumgemeenteconstructie”. 
8 Staatsblad 2022, 18. 
9 Anders gezegd: meer ruimte voor kaderstelling (vooraf) en controle (achteraf). 
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7. Mogelijkheden gemeenteraad beïnvloeding tijdens het functioneren gemeenschappelijke 
regeling (kort weergegeven) 
- Instelling gemeenschappelijke adviescommissie, bemensd door raadsleden deelnemende 

gemeenten 
- Mogelijkheid uitvoeren gemeenschappelijk raadsonderzoek naar functioneren 

gemeenschappelijke regeling 
 

8. Nota verbonden partijen 2021 in relatie tot collegebericht d.d. 20 december 2022 
Het collegebericht d.d. 20 december 2022 maakt gewag van een door te voeren wijziging van 
de Wgr10. Ook vermeldt het college daarbij dat de raad een aantal extra instrumenten krijgen 
voor het vervullen van hun kaderstellende en controlerende rol11. Van die extra 
instrumenten noemt het college er twee: een verplichte zienswijzeprocedure en een 
bepaling inzake evaluatie van een regeling12. Zoals hierboven (onder punt 5 en volgende) is 
opgemerkt, worden met de wetswijziging meer dan de hier genoemde twee nieuwe 
instrumenten voor de gemeenteraden ingevoerd. 
Verder merkt het college op dat de voorgestelde lichte GR in de vorm van een 
Centrumgemeente aansluit bij de vastgestelde Nota verbonden partijen13. 
 
Echter: de Nota verbonden partijen is gedateerd aangezien ze niet is aangepast aan het 
nieuwe stelsel van kaderstelling en controle die de Wgr op 1 juli 2022 aan de gemeenteraden 
beschikbaar stelt.  
Het verdient dan ook aanbeveling om de Nota verbonden partijen eerst aan te passen aan en 
in lijn te brengen met de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 
alvorens de raad een besluit voor te leggen inzake het verlenen van toestemming tot het 
aangaan van de onderhavige gemeenschappelijke regeling. 
 

9. Beantwoording vraagstelling en resumerend 
Mijn beantwoording van de vraagstelling in het emailbericht van mevrouw H. de Vos 
(gemeentesecretaris/algemeen directeur) d.d. 28 december 2022 is tweeledig. 
 
De vraag of ik het advies van LaGro, zoals neergelegd in het emailbericht d.d. 28 december 
2022 aan de heer P. van Wonderen, kan onderschrijven beantwoord ik in bevestigende zin. 
Doch plaats daarbij wel een relativerende opmerking, gezien bovenstaande overwegingen. 
Voorliggende voorziening voor de beoogde gemeenschappelijke regeling is een regeling als 
bedoeld in artikel 8 lid 3 Wgr, te weten een bedrijfsvoeringsorganisatie.  
Pas als overtuigend en onderbouwd duidelijk kan worden gemaakt waarom een (lichte) 
regeling als bedoeld in artikel 8 lid 4 Wgr voor zowel college als gemeenteraad van 
Heemstede de meest optimale rechtsfiguur is om te dienen als juridische onderlegger voor 
deze samenwerking, is het verantwoord om de regeling aan te gaan in die zin.  
 
Deze gevolgtrekking houdt in dat ik persisteer bij mijn (voorlopige) beantwoording aan de 
fractievoorzitter CDA d.d. 21 december 2022. Voorliggende adviesnotitie heeft derhalve 

 
10 Pagina 3 van het collegebericht. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Pagina 4 van het collegebericht, 
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mede de functie van uitbreiding, afronding en onderbouwing van mijn voorlopig oordeel d.d. 
21 december 2022. 
 

10. Wettelijke termijnen toestemmingsbesluit gemeenteraad 
De Wgr bepaalt dat een gemeenschappelijke regeling die twee of meer colleges treffen pas 
kan worden aangegaan na verkregen toestemming van de gemeenteraden.14 De Wgr noemt 
hiervoor geen termijn. 
De hiervoor geldende termijn is te vinden in artikel 10:31 juncto artikel 10:32 Algemene wet 
bestuursrecht. De termijn bedraagt 13 weken en deze kan eenmaal met ten hoogste 13 
weken worden verdaagd.15 Het verlengen van die termijn dient wel te geschieden voordat de 
(eerste) termijn van 13 weken is afgelopen. Neemt de raad geen besluit binnen deze termijn 
dan is de toestemming van rechtswege gegeven.16 
 

11. Terzijde  
Terzijde veroorloof ik mij de opmerking dat het gedeelte van het conceptdictum, inhoudende 
een “positieve zienswijze” letterlijk en per definitie nietszeggend is. Als de raad een 
zienswijze heeft dan is dat een inhoudelijke en gaat deze ergens over. Als de raad geen 
zienswijze heeft, is er geen zienswijze laat staan een positieve. 
 

12. Conclusie 
Er is voldoende aanleiding voor de gemeenteraad om in overweging te nemen geen 
toestemming te geven aan de voorgelegde gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering 
Bloemendaal en Heemstede. De Wgr bepaalt dat de toestemming kan worden onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang.17  
Van strijd met het recht kan worden gesproken als de regeling haaks staat op het 
onderliggende wettelijk voorschrift. In het bovenstaande kan onderbouwing worden 
gevonden om te kunnen spreken van “strijd met het recht”. 
Van strijd met het algemeen belang kan worden gesproken als het algemeen belang van het 
in voldoende mate kunnen komen tot het uitvoering geven aan de kaderstellende en/of de 
controlerende rol door de gemeenteraad niet op adequate en doeltreffende wijze in de 
regeling is verwerkt. In het bovenstaande kan onderbouwing worden gevonden om te 
kunnen spreken van “strijd met het algemeen belang”. 
 

Zwolle, 3 januari 2023 
Mr. Olaf Schuwer 
Adviseur Decentraal overheidsrecht 
 
 

 
 

 

 
14 Artikel 1 lid 4 Wgr. 
15 Artikel 10:31 lid 2 en 3 Algemene wet bestuursrecht. 
16 Artikel 10:31 lid 4 Algemene wet bestuursrecht. 
17 Artikel 1 lid 4 Wgr. 
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