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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 8 september 2015  

Onderwerp:  RVS wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling 

Servicepunt71 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0065DD9818* 
 

Beslispunten 

1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het wijzigen 
van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71’ zoals in de bijlage bij de brief van 
10 juli 2015 voorgesteld door het algemeen bestuur van Servicepunt71. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015. Dit leidt 

ertoe dat alle gemeenschappelijke regelingen dienen te worden getoetst aan de 

nieuwe Wgr en waar nodig te worden aangepast vóór 1 januari 2016. Voor de 

gemeenschappelijke regeling van Servicepunt71 geldt dat deze op een aantal 

punten moet worden gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat Servicepunt wordt 

omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie – dit is een organisatievorm binnen 

de Wgr die is geënt op beleidsarme samenwerkingsverbanden zoals Servicepunt71. 

Uw  gemeenteraad dient toestemming te verlenen voor de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling.   

1.b Voorgeschiedenis 

In uw vergadering van 10 oktober 2010 heeft u het college toestemming verleend tot 

het treffen van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. De 

gemeenschappelijke regeling is in werking getreden per 1 januari 2011. Per 1 

januari 2012 is Servicepunt71 volledig van start gegaan met het leveren van haar 

diensten aan de gemeente.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt eveneens 

voorgelegd aan de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. 
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2 Beoogd effect 

Het college toestemming verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 

zodat kan worden voldaan aan de vereisten van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

zoals deze luidt per 1 januari 2015. 

 
3 Argumenten 

De nieuwe Wgr biedt voor samenwerkingsverbanden  – waarbij de regeling uitsluitend 

wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende 

processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers – de mogelijkheid om een 

bedrijfsvoeringsorganisatie in te stellen (ex art. 8 Wgr). De bedrijfsvoeringsorganisatie is 

dan de rechtspersoon. Servicepunt71 is een samenwerkingsverband die binnen deze 

categorie valt. Door het algemeen bestuur van Servicepunt71 wordt dan ook aan de 

deelnemende colleges voorgesteld om de tekst van de gemeenschappelijke regeling, zoals 

opgenomen in bijlage 4  te wijzigen. Van belang hierbij te vermelden is dat er géén nieuwe 

gemeenschappelijke regeling wordt getroffen maar dat de entiteit Servicepunt71 wordt 

voortgezet – alleen dan in een bedrijfsvoeringsorganisatie in plaats van een openbaar 

lichaam. Alle huidige door Servicepunt71 aangegane overeenkomsten, dienstverbanden 

en dergelijke blijven gewoon van kracht. Hiervoor is ook een overgangsbepaling (art. 33 

van de regeling) in de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling opgenomen. 

 

Op grond van artikel 1 tweede lid van de Wgr gaan de colleges van burgemeester en 

wethouders niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van 

de gemeenteraden. Onder het treffen van een regeling wordt mede verstaan wijzigen van 

een regeling (art. 1 derde lid Wgr). Uw raad kan slechts toestemming onthouden wegens 

strijd met het recht of het algemeen belang.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

geen 
 

 



Pagina 3 van 3 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/018986/36563   Agendapunt 11 

 2015  raadsvoorstel     

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t.  
 

6 Communicatie en participatie 

Door de gemeente Leiden, als daartoe bij de regeling aangewezen gemeentebestuur, zal 
de gewijzigde regeling aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden toegestuurd. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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1. RBS wijziging gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 Z/15/018986/36518 
2. Brief van het algemeen bestuur Servicepunt71 over voorgestelde wijziging 

Z/15/018986/36509 
3. Tekst Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 Z/15/018986/36512 
4. Tekst Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 met wijzigingen zichtbaar 

Z/15/018986/36513 
 


