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VERZONDEN 14 OKT2019

geen

Reactie op vraag over bevoegdheden raden tot het aansluiten
bij verenigingen e.d.

Geachte leden van de raad,

ln uw vergadering van 7 oktober bent u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze
te geven op het voornemen van de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
om lid te worden van de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten bij de VNG. ln
de stukken die aan u zijn voorgelegd is aangegeven dat, met uitzondering van de
regeling van de RDOG, er voor de samenwerkingsverbanden niets is geregeld met
betrekking tot het lid worden van een vereniging en dat hier de betreffende
regelingen nog op moeten worden aangepast.

Bovenstaande leidde bij u tot de vraag of het opnemen van een dergelijke bepaling
in de regelingen zou leiden tot een carte blanche aan de samenwerkingsverbanden

ln de Wet gemeenschappelijke regelingen is in artikel 31a hierover het volgende
opgenomen:

7. Het dlgemeen bestuur von het openbaar lichaam of het bestuur von de

bedrijfsvoeringsorgonisotie besluit slechts tot de oprichting von en de

deelneming in stichtingen, maotschoppen, vennootschoppen, verenigingen,
coóperoties en onderlinge woorborgmoatschoppijen, indien de regeling in
deze mogelijkheid voorziet en dot in het bijzonder qongewezen moet worden
geacht voor de behortiging von het doormee te dienen openbaor belang.

2. Het besluit wordt niet genomen dan nodat de roden van de deelnemende
gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het olgemeen bestuur
von het openbaor lichoom of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorgonisotie
te brengen.
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Dit betekent dus dat uw raad altijd betrokken wordt bij de eventuele wensen van

een samenwerkingsverband om lid te worden van een vereniging - en alle andere
deelnemingen die zijn opgenomen in de wet - altijd eerst aan de betrokken raden
moet worden voorgelegd. En, minstens zo belangrijk, de betreffende deelneming
moet van belang zijn voor de uitvoering van de taken van het desbetreffende
samenwerkingsverband. Dit alles sluit ook aan bij de werkwijze en bevoegdheden
hieromtrent van het college van B&W zoals opgenomen in artikel 160 tweede lid

van de Gemeentewet.

Zoals al aangegeven dienen de teksten van de gemeenschappelijke regelingen van

Holland Rijnland, ServicepuntTt, de BSGR en de ODWH nog te worden aangepast.

Deze regelingen zullen te zijner tijd aan u worden voorgelegd voor besluitvorming
dan wel toestemming indien het een regeling van het college betreft.

Wij hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord
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