
1 
 

AB d.d.: 26 november 2015   Agendapunt: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Memo wijzigingen in de tekst GR RAR 

 

Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd.  

Hierbij is de dualisering, die voor de gemeenten al sinds 2002 is ingevoerd, nu deels 

doorgevoerd voor gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor zijn bepaalde bevoegdheden 

van het Algemeen bestuur naar het Dagelijks bestuur gegaan. Bovendien is de verwijzing in 

de wet naar de oude Gemeentewet van voor 6 maart 2002 nu komen te vervallen,  

Het duale stelsel is niet geheel ingevoerd, omdat samenwerking op grond van de wet 

verlengd lokaal bestuur betreft. De wet zelf bevat nu een helder systeem. : De overgedragen 

bevoegdheden liggen bij het Algemeen bestuur tenzij dat in de regeling anders is bepaald, 

het Dagelijks bestuur en de voorzitter hebben eigen bevoegdheden en het Algemeen 

bestuur kan delegeren aan het Dagelijks bestuur. Besluiten over personeel en het verrichten 

van privaatrechtelijke rechtshandelingen liggen nu bij het Dagelijks bestuur.  

 

Verder bevat de wet nieuwe regels over de bekendmaking van de gemeenschappelijke 

regeling en van de besluiten van het bestuur. 

 

Ook het financiële hoofdstuk in de wet is aangepast, er gelden ruimere termijnen voor het 

aanleveren van stukken. Hierdoor kunnen de verschillende begrotingscycli beter op elkaar 

worden afgestemd en krijgen de raden meer invloed op de besluitvorming. Overigens 

werden deze termijn al in de vorige regelingstekst opgenomen en nageleefd. 

 

De wet biedt een overgangstermijn van een jaar waarbinnen bestaande gemeenschappelijke 

regelingen aangepast moeten worden aan de wetswijzigingen. Ook de regeling van het RAR 

behoeft aanpassingen. Het gaat vooral om de genoemde bevoegdheden van de 

bestuursorganen.  

 

In vervolg op bovenstaande (dualisering in de Gemeentewet) is ook de Archiefwet 1995 

aangepast. Bij de wijziging van de Archiefwet in 2006 zijn onder meer de artikelen 30 en 32 

van die wet aangepast en bepaalde raadsbevoegdheden naar de colleges gegaan.  

 

Het gaat vooral om de zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende 

archiefbescheiden van de deelnemers en het toezicht op het beheer van de 

archiefbescheiden van de deelnemers. De Archiefwet legt deze taken en bevoegdheden bij 

de colleges. Door deze verschuiving is er nu aanleiding de opzet van de samenwerking in het 

RAR hierop aan te passen. Deze verschuiving heeft immers ook consequenties voor de 

aanwijzing van de leden van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Waar bij een 

gemengde regeling de raden de bestuursleden aanwijzen (uit hun midden of uit het college), 

is dat bij een collegeregeling anders. In dat geval wijzen de colleges de bestuursleden aan uit 
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hun midden. In de Wgr is geregeld dat wordt samengewerkt door de bestuursorganen die 

voor hun eigen gemeente bevoegd zijn (art. 1) en welke consequenties dat heeft voor de 

bestuurssamenstelling (art. 13).  

 

Dit betekent dat, wettelijk gezien, de regeling zal moeten worden omgevormd van een 

gemengde regeling (waarin zowel raden als colleges deelnemen), naar een collegeregeling. 

Deze omvorming is aanleiding een integrale nieuwe tekst vast te laten stellen. De concept 

tekst (opgesteld met medewerking van de jurist van Regio Rivierenland) is hierbij 

bijgesloten. Tevens is hier een exemplaar van de regelingtekst bijgesloten waarin alle 

wijzigingen (die hierboven uitgelegd zijn) zichtbaar zijn. 

 

Het feit dat wettelijk gezien de bestuurssamenstelling aangepast moet worden, betekent 

niet dat de mening van de tot nu toe in het AB zittende gemeenteraadsleden niet 

gewaardeerd wordt. Integendeel! 

 

De directie en het DB van het RAR heeft altijd mogen rekenen op de betrokkenheid van de in 

het AB benoemde gemeenteraadsleden. Op deze betrokkenheid zouden we ook in de 

toekomst graag verder willen bouwen. Het verzoek is daarom om op korte termijn een 

gesprek te organiseren om samen met de gemeenteraadsleden te brainstormen over welke 

vorm het meest passend en doeltreffend is om adequaat en tijdig geïnformeerd te blijven 

over het handelen van het RAR en haar besturen.  

Als voorbeeld om verder op voortborduren zou men kunnen denken aan een 

informatiebulletins die na elke AB vergadering aan de gemeenteraadsleden gestuurd 

worden. Of het instellen van een “Raad van de raad” orgaan. Een poel bestaande uit de 

gemeenteraadsleden van de aangesloten 8 gemeenten (die de portefeuille RAR 

hebben/hadden) die twee keer per jaar op een strategisch gekozen momenten bij elkaar 

komt. Tijdens deze bijeenkomst worden de raadsleden bevraagd over hun ideeën over de 

koers die het RAR zou kunnen nemen. 

 

 

VOORSTEL 

1. Instellen van een gemeenteraadsleden brainstorm groep die ideeën ontwikkeld over 

betrokken houden van de gemeenteraadsleden bij het RAR en over welke vorm het 

meest passend en doeltreffend is om adequaat en tijdig geïnformeerd te blijven over 

het handelen van het RAR en haar besturen 

2. Met uitwerking van punt 1 de teksten van de nieuwe gemeenschappelijke regeling 

aan de deelnemende gemeenten voor te leggen ter vaststelling 


