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Aan de Raad, 

Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal 
andere wetten in werking getreden. Deze wijzigingen hielden verband met de dualisering van het 
gemeente- en provinciebestuur en de gewenste invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie 
met rechtspersoonlijkheid. Deze wetswijziging heeft ook gevolgen voor gemeenten, zowel als het 
gaat om het treffen van nieuwe gemeenschappelijke regelingen als mogelijk ook voor bestaande 
gemeenschappelijke regelingen. Wij informeren u over de betekenis die deze wetswijziging voor 
onze gemeente kan hebben. 

Met de wetswijziging is beoogd de invloed van de gemeenteraad op samenwerkingsverbanden te 
versterken, los van de vraag of de gemeenteraad ook deelnemer is aan het samenwerkingsverband. Wij 
kennen een kleine 10-tal gemeenschappelijke regelingen afgesloten door ons college. Wij zijn dus de 
deelnemende partij. Steenbergen kent geen gemeenschappelijke regelingen waaraan is deelgenomen 
door uw raad. 

Introductie bedrijfsvoeringsorganisatie 
Bij deze wetswijziging is een nieuwe samenwerkingsvorm gecreerd, de bedrijfsvoeringsorganisatie 
(hierna ook: BVO). Deze samenwerkingsvorm kenmerkt zich door een eenvoudige bestuurlijke structuur 
en het hebben van rechtspersoonlijkheid. De BVO onderscheidt zich van het openbaar lichaam door het 
hebben van een enkelvoudig, ongeleed bestuur en onderscheidt zich van het gemeenschappelijk orgaan 
door het hebben van rechtspersoonlijkheid. Met de introductie van de BVO wordt invulling gegeven aan 
de reeds geruime tijd bestaande behoefte in de praktijk aan een samenwerkingsvorm met 
rechtspersoonlijkheid, maar slechts één bestuursorgaan. Een BVO kan alleen worden ingesteld bij 
gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders 
deelnemen. Door de enkelvoudige bestuurlijke structuur vindt bij een BVO geen interne verantwoording 
plaats; de BVO kent immers geen dagelijks bestuur en algemeen bestuur of de mogelijkheid 
bestuurscommissies in te stellen. Beleidsrijke taken kunnen daarom niet overgedragen worden aan een 
BVO. De BVO is bedoeld voor samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering (taken op het gebied van 
PIOFACH: Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) en 
voor uitvoerende taken met een geringe beleidsmatige component. 



Ook voor de instelling van een BVO is instemming van de raden van de deelnemende gemeenten vereist. 
Bij deze instemming kan gelet worden op de mate van beleidsrijkheid van de over te dragen taken aan de 
BVO. Voor de instelling van een BVO geldt ook de verplichting dat in de regeling waarmee een BVO 
wordt ingesteld regels zijn opgenomen over de wijze waarop, op hun verzoek, informatie aan de raden 
wordt verstrekt. 

Deze samenwerkingsvorm komt uitdrukkelijk in beeld bij de ontwikkeling en 
vormgeving van de samenwerking op bedrijfsvoering met de gemeenten Bergen op Zoom en 
Woensd recht. 

Wijzigingen in planning- en controlecyclus en versterking positie van raden 
In de planning- en controlecyclus van gemeenschappelijke regelingen is een aantal wijzigingen 
doorgevoerd die erop gericht zijn de invloed van de gemeenteraad op het samenwerkingsverband te 
versterken. 
Het gaat om de volgende wijzigingen: 
- het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan en het 

bestuur van de BVO dienen de algemene en financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar 
uiterlijk voor 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat deze 
informatie beschikbaar is tijdens de behandeling van de voorjaarsnota; 

- de jaarrekening, met verslag van de accountant, moet eveneens uiterlijk voor 15 april worden 
aangeboden aan de gemeenteraden; 

- de termijn waarbinnen de raad een zienswijze kan indienen op de ontwerpbegroting van een 
samenwerkingsverband wordt met twee weken verlengd naar acht weken. De vastgestelde begroting 
van het samenwerkingsverband moet daarom uiterlijk op 1 augustus toegezonden worden aan de 
provincie (is nu nog 15 ju l i ) ; en 

- lokale rekenkamers en rekenkamercommissies krijgen meer mogelijkheden om onderzoek te doen 
naar samenwerkingsverbanden die krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn ingesteld. 
Rekenkamercommissies krijgen dezelfde onderzoeksbevoegdheden die rekenkamers reeds hebben. 
Daarnaast geldt dat het criterium om een onderzoek in te stellen naar private 
samenwerkingsverbanden (belang van 50o7o of meer) wordt uitgebreid. Straks geldt dat een 
rekenkamer(commissie) onderzoeksbevoegdheid heeft zodra het belang van alle deelnemende 
gemeenten de grens van 50o7o overschrijdt. 

Veranderingen in bestaande gemeenschappelijke regelingen 
Drie onderdelen van de wetswijziging kunnen in principe vragen om aanpassing van een bestaande 
gemeenschappelijke regeling waaraan onze gemeente deelneemt. Vanaf het moment van 
inwerkingtreding van dit deel van de wijziging is er een periode van één jaar om - waar nodig - bestaande 
gemeenschappelijke regelingen aan te passen (dus tot 1 januari 2016). 

Het betreft de volgende punten: 
1. het bestuur van een openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan kan niet langer zelf 

besluiten tot uitbreiding van overgedragen bevoegdheden, voor zover de gemeenschappelijke 
regeling die mogelijkheid nu biedt; 

2. de constructie waarbij het aantal leden van het dagelijks bestuur identiek is aan, dan wel een 
meerderheid vormt van het aantal leden van hetalgemeen bestuur van het openbaar lichaam, is 
niet langer toegestaan, tenzij het een openbaar lichaam tussen burgemeesters van zes 
gemeenten of minder betreft; en 
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3. bij een openbaar lichaam, dat uitsluitend is ingesteld door gemeenteraden, is het niet langer 
toegestaan dat leden van het college zitting nemen in het algemeen bestuur. 

Het tweede punt is niet van toepassing op gemeenschappelijke regelingen waar onze gemeente deel van 
uitmaakt. Ook het derde punt is voor onze gemeente niet van toepassing; zoals hiervoor al gemeld zijn we 
als gemeente geen gemeenschappelijke regeling aangegaan die uitsluitend is ingesteld door uw raad met 
andere gemeenteraden. 

De gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regeling heeft rechtstreekse werking op bestaande 
gemeenschappelijke regelingen. Op die basis kunnen besturen van openbare lichamen of 
gemeenschappelijke organen nu al niet langer zelf besluiten tot uitbreiding van overgedragen 
bevoegdheden, zoals hiervoor bedoeld onder punt 1. (als dat al is toegestaan in die specifieke 
regelingen). Dit jaar zal worden benut om te bezien of deze mogelijkheid is opgenomen in 
gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen en zo ja, dan zal bij het dagelijks bestuur van die 
gemeenschappelijke regeling(en) worden aangedrongen op het doen van voorstellen tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Hoogachtend 

de loc de burgemeester, 

Vos 
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