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Afdeling:   Beleid Regio  Leiderdorp, 31 augustus 2015  

Onderwerp:  Wijziging GR De Oude 

Rijnzone 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0066263FD1* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling  De Oude 

Rijnzone. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In 2013 en 2014 is de werking van de regeling De Oude Rijnzone geëvalueerd. Naar 

aanleiding hiervan hebben de gemeente Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland 

besloten uit de regeling te treden. Uit de evaluatie is gebleken dat de taken van de 

regeling zijn veranderd en dat de regeling zich in de toekomst alleen nog dient te richten 

op de (verdere) uitvoering van de reeds geïnitieerde projecten. De huidige structuur, met 

een zware organisatievorm met o.a. een algemeen en dagelijks bestuur, is hiervoor 

minder geschikt. De op 1 januari 2015 in werking getreden wijziging van de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen biedt de mogelijkheid om een nieuwe organisatievorm 

te hanteren. De bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) is een samenwerkingsvorm die is 

toegesneden op gemeenschappelijke regelingen gericht op uitvoeringstaken. Het 

algemeen bestuur van de Oude Rijnzone heeft ervoor gekozen om over te stappen naar 

deze lichtere samenwerkingsvorm. De wijziging naar deze samenwerkingsvorm past 

binnen de resterende doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling. De 

gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Leiderdorp zijn deelnemer 

van de nieuwe GR. De Gemeenschappelijke Regeling bevat de volgende wijzigingen: 

 

- De rollen van algemeen en dagelijks bestuur zijn samengevoegd in één orgaan, het 

bestuur;  

- Besluiten worden door het bestuur bij unanimiteit genomen;  

- Het ontwikkelstrategiekader is niet langer het kader voor het uit te voeren beleid binnen 
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het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling, maar het uitvoeringsplan; 

- Indien en zodra alle projecten zijn afgerond, zal definitieve vereffening tussen de 

deelnemers en de provincie plaatsvinden; 

- Er zullen naast de Gemeenschappelijke Regeling afspraken worden gemaakt tussen 

de Gemeenschappelijke Regeling en de provincie Zuid-Holland over de wijze waarop de 

provincie Zuid-Holland ook na uittreding wordt betrokken bij de herallocatie van 

(financiële) middelen met als uitgangspunt dat Gedeputeerde Staten een 

instemmingsrecht hebben; 

- De provincie Zuid-Holland treedt (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2015 uit de 

Gemeenschappelijke Regeling en; 

- Deelnemers kunnen niet tussentijds uittreden. Hiertoe is door het bestuur gekozen in 

verband met de beperkte looptijd en het beperkte aantal deelnemers aan de 

Gemeenschappelijke Regeling.  

 
1.b Voorgeschiedenis 

De gemeente Leiderdorp heeft in 2010 besloten toe te treden  tot de 

gemeenschappelijke Regeling de Oude Rijnzone. De gemeenschappelijke regeling heeft 

tot doel het uitvoeren van de 'Focus Oude Rijnzone Transformatievisie 2020 en de 

'Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone'. Deze afspraken zijn vastgelegd in het OSK 

Oude Rijnzone. Het OSK Oude Rijnzone bevat afspraken (op clusterniveau) over 

ruimtelijke kw aliteit , wonen w erken en infrastructuur voor de periode 2010-2015 met 

doorkijk naar 2020. Het OSK geeft inzicht in de programmering van het Oude 

Rijnzone-programma. Ten behoeve van de uitvoering is het programma opgesplitst in 

verschillende clusters. Leiderdorp valt onder het cluster Noordoever. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Geen 

 

2 Beoogd effect 

 
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.  
 

3 Argumenten 

 

1.1 De huidige Gemeenschappelijke Regeling past niet bij de huidige taken van de Oude 

Rijnzone.  
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Uit de evaluatie is gebleken dat gezien de huidige taken van de Oude Rijnzone de 

Gemeenschappelijke Regeling wordt ervaren als een te zware organisatievorm 

(algemeen en dagelijks bestuur) voor een efficiënt functioneren van de 

Gemeenschappelijke Regeling. Voor de resterende taken van de Oude Rijnzone is 

daarom behoefte aan een eenvoudige organisatievorm waarbij de nadrukt ligt op de 

uitvoering van projecten.  

 

1.2 Door over te stappen naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) wordt de bestuurlijke 

drukte verminderd.  

De nieuwe bestuursvorm (BVO) kenmerkt zich door een eenvoudige bestuurlijke structuur, 

die efficiënter besluitvorming - passend bij uitvoeringstaken - mogelijk maakt. De 

organisatievorm van een BVO heeft rechtspersoonlijkheid en kan zelfstandig deelnemen 

aan het rechtsverkeer. Door de enkelvoudige bestuurlijke structuur vindt bij een BVO geen 

interne verantwoording plaats omdat er geen dagelijks bestuur en algemeen bestuur is 

ingesteld. Ook is de BVO bedoeld voor samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering en 

voor uitvoerende taken met een geringe beleidsmatige component. 

 

1.3 De Wet Gemeenschappelijke Regelingen maakt een lichte samenwerkingsvorm 

mogelijk.  

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking 

getreden. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om ook te kiezen voor een 

bedrijfsvoeringorganisaties. De bedrijfsvoeringsorganisatie is gericht op uitvoering. 

 

1.4 De colleges en raden van de deelnemende gemeenten dienen in te stemmen met de 

wijziging van de GR.  

In artikel 1 lid 2 Wgr is vastgelegd raden dienen in te stemmen met de wijziging van de 

regeling. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 Artikel 2 van de GR stelt dat besluiten met unanimiteit van stemmen worden genomen. Bij de 

huidige GR is dat met een gewone meerderheid van stemmen. Unanimiteit lijkt aan de 

slagvaardigheid van het bestuur niet ten goede te komen. De GR bestaat uit drie gemeenten. 

Dat is een gering aantal, waarbij het mogelijk moet zijn om in overleg een gezamenlijk 

standpunt te bereiken. Indien zou worden gekozen voor een meerderheid van stemmen, kan 

op eenvoudige wijze de (aanzienlijke) 1/3 minderheid worden gepasseerd (2 tegen 1). 
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Derhalve is gekozen voor unanimiteit. Op deze manier dient elke deelnemende gemeente 

achter de verandering/ontwikkeling te staan. 

 

In de GR is geen bevoegdheid opgenomen om uit te treden. De deelnemende gemeenten 

hebben naar elkaar een commitment uitgesproken om gezamenlijk de belangen te behartigen 

die nodig zijn om de Oude Rijnzoneprojecten in de gemeenten te realiseren. Iedere gemeente 

is hier zelf verantwoordelijk voor. Tussentijdse uittreden geeft een extra onzekerheid om de 

doelstellingen te realiseren. Verder heeft de Gemeenschappelijke Regeling een looptijd tot eind 

2019. Eerder stoppen met de Gemeenschappelijke Regeling zal door de beperkte looptijd en 

het beperkte aantal deelnemers een gezamenlijk besluit moeten zijn. 

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Het besluit van de raad wordt gedeeld met de deelnemende gemeenten binnen de Oude 
Rijnzone. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel brengt geen kosten of baten met zich mee.  

8 Evaluatie 

Niet van toepassing. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen  

 

 
 
 
Bijlagen: 
 

1. Brief Oude Rijnzone met verzoek instemming wijziging GR d.d. 13 juli 2015 
2. Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone (“GR herzien versie 8 juli 

2015”) 
 


