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 2012 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 7-08-2012 

Onderwerp:  Holland Rijnland 6e wijziging 

GR RVS 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland 

Rijnland conform bijgevoegd tekstvoorstel (corsa 2012E02687). 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

 In de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland zijn de regels opgenomen 

waaraan het samenwerkingsorgaan zich dient te houden bij de belangenbehartiging van 

de deelnemende gemeenten en bij de uitoefenen van de taken en bevoegdheden die door 

de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband zijn overgedragen. 

 

Ruim zes jaar na vaststelling van de eerste Gemeenschappelijke regeling (GR) Holland 

Rijnland  was het tijd voor een algehele herziening van de regeling. Diverse bepalingen zijn 

aangepast naar aanleiding van onduidelijkheden in de praktijk of zijn ter verbetering van de 

regeling toegevoegd. Dit staat beschreven in het overzicht in de bijlagen. 

 

De GR schrijft een aantal stappen voor bij wijziging (art. 38). Het AB moet de wijziging 

vaststellen op basis van meerderheid. Daarna ligt de wijziging ter besluitvorming voor aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. De voorgestelde wijzigingen zijn dan niet 

amendeerbaar. Alle gemeenteraden nemen daarmee een gelijkluidend besluit.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 In de voorbereiding op de Zesde wijziging van de GR Holland Rijnland heeft 

Leiderdorp zowel ambtelijk als bestuurlijk input geleverd die in de voorliggende tekst van 

de GR is overgenomen. Het Algemeen Bestuur (AB) van het samenwerkingsverband 

Holland Rijnland heeft op 20 juni 2012 de Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling Holland Rijnland vastgesteld. 
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1.c Samenhang beleidsvelden 

 Het samenwerkingsverband Holland Rijnland behartigt de bovengemeentelijke 

belangen op de verschillende beleidsterreinen vanuit de Ruimtelijke, Maatschappelijke en 

de Bestuurlijk/financiële agenda. 

 

2 Beoogd effect 

Een actuele en toepasbare tekst voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland  

 

3 Argumenten 

1.1 de gemeenteraden zijn bevoegd,  

In de GR is opgenomen dat wijzigingen in de GR door de gemeenteraden moeten worden 

vastgesteld  

 

1.2 De gemeenteraden nemen een uniform besluit 

Het AB heeft op 20 juni 2012 de zesde wijziging GR vastgesteld. Om de GR algemeen 

bindend te maken voor alle bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten, nemen alle 

gemeenteraden een gelijkluidend besluit. Daarom is de tekst dan ook niet meer 

amendeerbaar. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

nvt 
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5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

na besluitvorming in de raad wordt het Leiderdorpse besluit per brief gecommuniceerd aan 
Holland Rijnland.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

nvt 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
2012

E
02687  geconsolideerde GR Holland Rijnland 

2012
E
02688  toelichting GR Holland Rijnland 

2012
E
02690  tabelwijziging GR Holland Rijnland 

 


