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ONDERWERP 
Collegebericht: Toezeggingen Gemeenschappelijk regeling Bedrijfsvoering 
 
In de raad van 21 december jl. is de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering 
(GR BV) geagendeerd ter bespreking. De raad heeft op 20 december nog een 
aanvullend collegebericht ontvangen in antwoord op vragen van de commissie 
Middelen d.d. 7 december 2022. Hierin is een nadere onderbouwing gegeven van 
het voorgestelde besluit (bijlage 3).  
 
De raad heeft de besluitvorming m.b.t. GR BV aangehouden met het verzoek de 
concept gemeenschappelijke regeling (GR) extern te laten toetsen op de volgende 
onderdelen uit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr): 

• Termijn voor zienswijze (Wgr artikel 1 lid 3) 

• Ontbreken van een regeling die de overdracht van bevoegdheden regelt 
(Wgr artikel 10 lid 2) 

• Ontbreken van een regeling waar raden een zienswijze naar voren kunnen 
brengen (Wgr artikel 10 lid 5) 

• Ontbreken van een regeling omtrent participatie bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie (Wgr artikel 10 lid 7) 

• Ontbreken van een regeling omtrent de wijze waarop aan de raad 
gevraagde inlichtingen worden verstrekt (Wgr. Artikel 17 lid 1) 

 
De raad heeft daarbij, indien mogelijk, de voorkeur uitgesproken voor een 
gezamenlijk advies van de advocaat van de gemeente (La Gro Geelkerken) en 
Schuwer opleiding en advies. Het college heeft de vraag van de raad bij La Gro 
Geelkerken uitgezet en hun reactie voorgelegd aan Schuwer opleiding en advies.  
 
De conclusie van beide adviseurs is dat GR op bovenstaande 5 punten voldoet 
aan de wet. Onderstaand treft u de volledige reactie van beide adviseurs aan.  
 
La Gro Geelkerken 
De reactie van La Gro Geelkerken Advocaten is als volgt: 
‘1. Aangegeven wordt dat gehandeld is in strijd met artikel 1 lid 3 Wgr, waarin 
staat dat de raden binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp een 
zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren kunnen brengen. 

Als het ontwerp korter dan acht weken voor de raadsvergadering, waarin het 

ontwerp op de agenda van de raad staat, aan de raad is aangeboden, dan 

betekent dat nog niet dat dit onrechtmatig is. De raad beslist zelf of zij, op de 

datum waarop het ontwerp ter besluitvorming geagendeerd staat, 
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voldoende tijd heeft gehad om het ontwerp te beoordelen en zo nodig een 

zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat zij de volle 8 weken 

nodig heeft, dan is het aan de raad om meer tijd te nemen voor de 

besluitvorming en het indienen van een zienswijze (zoals nu ook is gebeurd). 
2. Aangegeven wordt dat een regeling, die de overdracht van bevoegdheden 
regelt, ontbreekt (art. 10 lid 2 Wgr). 

De Wgr kent in artikel 8 vier varianten van gemeenschappelijke regelingen. 

Een regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld (lid 1). Een 

regeling waarbij een gemeenschappelijk orgaan wordt ingesteld (lid 2). Een 

regeling waarbij een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld (lid 3) en ten 

slotte een regeling, waarbij (uitsluitend) bevoegdheden van de besturen van 

de deelnemende gemeenten worden gemandateerd aan organen en 

personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een van de 

deelnemende gemeenten (lid 4). De laatste regeling (ook wel genoemd de 

‘Regeling zonder meer” of “Centrumregeling”) is een lichte vorm van 

samenwerking tussen gemeenten. Daarbij wordt één gemeente aangewezen 

die namens de deelnemers de bevoegdheden uitoefent. Doordat geen nieuw 

orgaan wordt ingesteld en delegatie van bevoegdheden niet mogelijk is stelt 

de Wet gemeenschappelijke regelingen minder eisen aan deze vorm. Artikel 

10 Wgr (en art. 10 a en de artikelen 12 t/m 23 Wgr) is niet van toepassing op 

zo’n lichte regeling. Art. 10 lid 2 Wgr is daarom niet van toepassing op deze 

regeling. 
3. Aangegeven wordt dat een bepaling, waarin staat dat de raden van de 
deelnemende gemeenten (voorafgaand aan een besluit van de GR) een zienswijze 
kunnen indienen, ontbreekt (art. 10 lid 5 Wgr).  

Ook deze bepaling is hier niet van toepassing (zie 2). 
4. Aangegeven wordt dat een bepaling omtrent participatie bij de voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie ontbreekt (art. 10 lid 7 Wgr).  

Zie 2. 
5. Aangegeven wordt dat een bepaling omtrent de wijze waarop door het bestuur 
van een regeling inlichtingen aan de raden of raadsleden worden verstrekt, 
ontbreekt (art. 17 lid 1 Wgr).  

Zie 2. 

De conclusie, dat sprake zou zijn van onrechtmatigheden c.q. strijdigheid met de 

wet, deel ik dus niet.’ 
 
Schuwer opleiding en advies 
De reactie van Schuwer opleiding en advies is (bijlage 2 punt 9):  
‘De vraag of ik het advies van LaGro, zoals neergelegd in het emailbericht d.d. 28 
december 2022 kan onderschrijven, beantwoord ik in bevestigende zin.‘  
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Verdere besluitvorming en proces 
De raad heeft besloten dat het raadsvoorstel over de GR bedrijfsvoering aan te 
houden. De raad heeft het college gevraagd om extern juridisch advies over de 
GR. De uitkomst van dit advies is terug te vinden in dit collegebericht. Het voorstel 
kan in februari geagendeerd worden. Het is aan de raad om te besluiten of ze in 
dezelfde raadsvergadering ook over de toestemming wil beslissen of dit 
onderdeel te willen uitstellen tot de vergadercyclus van maart. 
 
In het eerste kwartaal 2024 worden alle drie de regelingen (IASZ, GR DIT, GBKZ) 
plus de gestelde GR (GR BV) geëvalueerd. Daarnaast ontvangt de raad van alle 
gemeenschappelijke regelingen een vernieuwde regeling die voldoet aan de 
gewijzigde Wgr. Zij kan hier een zienswijze op geven en de raad wordt dan ook 
gevraagd in te stemmen met de gewijzigde regelingen.  
 

 
 
Schuwer opleiding en advies heeft in de reactie de centrale vraag ruimer 
geformuleerd dan de vraag die, namens de raad, aan beide partijen is voorgelegd, 
namelijk: 
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.  
 
In dit advies wordt de voorkeur uitgesproken voor een andere organisatievorm, 
namelijk de bedrijfsvoeringsorganisatie. Het advies komt uit op de volgende twee 
overwegingen: 

• Waarom geen ‘GR bedrijfsvoeringsorganisatie’? 

• Nota verbonden partijen aanpassen en daarna pas een besluit nemen op 
de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering. 

 
Voordat hieronder wordt ingegaan op deze overwegingen, nog een korte duiding 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie. In het voorstel dat is voorgelegd, is de raad 
verzocht een zienswijze te geven op het voorgenomen besluit een 
Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering (hierna GR BV). Dit is de op te 
richten gemeenschappelijke regeling met de gemeente Bloemendaal voor de 
uitvoering van enkele bedrijfsvoeringstaken. Daarnaast kent de Wet 
gemeenschappelijke regelingen een organisatievorm Bedrijfsvoeringsorganisatie. 
Vanuit deze wet is dit een organisatievorm die opgericht kan worden om de 
samenwerking ten aanzien van bedrijfsvoeringstaken in te regelen. Door het 
college is voor de GR BV is niet voor deze vorm gekozen, maar gekozen voor de 
organisatievorm van een centrumregeling. Toelichting van deze keuze volgt 
hieronder en in bijlage 1.   
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Waarom geen ‘gemeenschappelijke regeling in de in de wet bedoelde vorm van 
bedrijfsvoeringsorganisatie’? 
Het college heeft bewust gekozen voor een lichtere GR, namelijk de 
centrumregeling. Ze heeft niet gekozen voor ‘de Gemeenschappelijke regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie’ omdat deze vorm niet voldoet aan de door de raad 
geformuleerde uitgangspunten in het Kader voor ambtelijke samenwerking en de 
Nota verbonden partijen.  
 
Met de voorgestelde centrumregeling worden geen bevoegdheden overgedragen. 
De plaats en positie van de raad blijft ongewijzigd en volledig in tact. Daarom 
heeft het college het voorstel gedaan om de GR BV in de vorm van een 
centrumregeling te gieten en niet in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. 
In bijlage 1 wordt deze keuze uitgebreider onderbouwd.  
 
Als gekozen wordt voor een zwaardere vorm, waartoe ook de 
bedrijfsvoeringsorganisatie behoort (art. 8, leden 1 tot en met 3, Wgr en punt 2 
van het antwoord van advocaat La Gro Geelkerken), heeft de raad meer 
bevoegdheden ten aanzien van de GR zelf. De wetgever heeft daarvoor gekozen 
omdat in die vormen bevoegdheden worden overgedragen aan de GR. Hierdoor 
zijn extra bevoegdheden voor de raad nodig om het verlies aan bevoegdheden te 
compenseren. In de voorliggende regeling is daar geen sprake van. 
 
Nota verbonden partijen aanpassen aan de nieuwe WGR. 
De Wgr is per 1 juli 2022 in werking getreden. Er geldt een overgangstermijn van 
twee jaar1. Dit betekent dat de diverse gemeenschappelijke regelingen twee jaar 
de tijd hebben om de regeling aan te passen, in lijn met de gewijzigde Wgr. Deze 
worden als zienswijze voorgelegd aan de deelnemende raden. Als in de regeling 
bepalingen staan die in strijd zijn met de (gewijzigde) wet, is de wet van 
toepassing en niet de daarmee strijdige bepalingen in enige regeling.  
 
In de Nota verbonden partijen zijn 12 uitgangspunten genoemd, die de raad als 
kader heeft vastgesteld. De wetswijziging heeft geen invloed op deze 12 
uitgangspunten. Zij worden door de wetswijziging namelijk niet geraakt. Wel kan 
de wetswijziging zorgen voor aanvullende uitgangspunten. Deze discussie is in 
voorbereiding, zodat de raad dit gesprek in 2023 kan voeren. De uitkomsten van 
dit gesprek worden verwerkt in de Nota verbonden partijen en ter vaststelling aan 
de raad aangeboden. 
 

Bijlagen 

1. Nadere onderbouwing college  
2. Reactie Schuwer opleiding en advies 
3. Collegebericht GR Bedrijfsvoering 20 december 2021 

 
1 Wijzigingswet Wgr artikel V 
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