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A.B. 22/51 
 
Verslag van de op 10 juni 2022, om 10.00 uur, gehouden extra ingelaste digitale vergadering van het AB 
SVHW  
 
Aanwezig:  
Gemeente Alblasserdam   De heer J.R. Pardo  
Gemeente Albrandswaard   De heer M.C.C Goedknegt heeft de heer Van der Linden  
     gemachtigd 
Gemeente Altena   De heer  J.P. Tanis 
Gemeente Barendrecht    De heer L.P. van der Linden  
Gemeente Brielle   De heer R.M. van der Kooi  
Gemeente Goeree-Overflakkee   De heer P. Feller  
Gemeente Hardinxveld-Giessendam  De heer A. Meerkerk 
Gemeente Hellevoetsluis  Mevrouw M. den Brok  
Gemeente Hoeksche Waard  De heer H. van Waveren 
Gemeente Lansingerland  De heer W.S.P Fortuyn  
Gemeente Nieuwkoop    Mevrouw A. Ingwersen 
Gemeente Westvoorne   Mevrouw J.D. de Jongh-de Champs heeft mevrouw Den Brok 

gemachtigd 
Waterschap Hollandse Delta   De heer H.A.J. van der Drift (voorzitter)  
Waterschap Hollandse Delta   De heer H.P.A. Wagemakers heeft de heer van der Drift  
     gemachtigd 
SVHW     De heer J. Melissant 
SVHW      Mevrouw J. Manse (notuliste)  
 
Afwezig: 
Gemeente Albrandswaard   De heer M.C.C Goedknegt (met kennisgeving) heeft de heer Van 

der Linden gemachtigd 
Gemeente Krimpenerwaard De heer P. van der Hek (met kennisgeving) 
Gemeente Westvoorne Mevrouw J.D. de Jongh-de Champs (met kennisgeving) heeft 

mevrouw Den Brok gemachtigd 
Waterschap Hollandse Delta  De heer H.P.A. Wagemakers (met kennisgeving) heeft de heer van 

der Drift gemachtigd 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter geeft aan dat 
de voormalig directeur van SVHW op 9 juni jl. is geïnstalleerd als wethouder van de gemeente 
Hoeksche Waard. Hierdoor moeten er een aantal bestuurlijke zaken op korte termijn formeel 
geregeld worden. Om vanuit het Dagelijks Bestuur de maximale transparantie aan het Algemeen 
Bestuur te kunnen bieden is deze extra ingelaste vergadering van het Algemeen Bestuur belegd.  
 

2. Besluit aanwijzing voorzitter (A.B. 22/37) 
Het Algemeen Bestuur neemt het besluit van het Dagelijks Bestuur voor kennisgeving aan.  
 

3. Besluit waarneming directeur (A.B. 22/38) 
Het Algemeen Bestuur neemt het besluit van het Dagelijks Bestuur voor kennisgeving aan. 
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Mevrouw Ingwersen vraagt of de vacature voor een nieuwe directeur al is uitgezet. De voorzitter 
antwoordt dat er al een concept profielschets is opgesteld, echter kan er pas gestart worden met 
het werven van een nieuwe directeur voor SVHW als er een volledig Algemeen Bestuur en Dagelijks 
Bestuur volledig is. Het hele proces om te starten met de werving en sellectie is al voorbereid.  
 

4. Tijdelijke ontheffing quorumvereiste  
a. Oplegnotitie tijdelijke ontheffing quorumvereiste DB SVHW (A.B. 22/39) 
b. Besluit tijdelijke ontheffing quorumvereiste DB SVHW (A.B. 22/40) 

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en het daarmee samenhangende aftreden van 
wethouders treden er zowel in het Algemeen als Dagelijks Bestuur SVHW mutaties op. Immers 
bij het aftreden als wethouder eindigt het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur SVHW van 
rechtswege in gevolge van artikel 13 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 
6 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015 en daarmee ook het lidmaatschap van 
het Dagelijks Bestuur SVHW (art. 10 lid 3 GR SVHW 2015).  

 
Door deze situatie zal het Dagelijks Bestuur SVHW met ingang van 9 juni 2022 nog slechts uit 
twee leden bestaan, waardoor er niet meer wordt voldaan aan het quorum vereiste voor het 
kunnen openen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (e.e.a. conform artikel 11 lid 3 GR 
SVHW 2015). Hierdoor zouden hangende de aanvulling van het Dagelijks Bestuur SVHW tot 
minimaal drie leden geen besluiten meer door het Dagelijks Bestuur SVHW genomen kunnen 
worden. 
 
Er zijn twee mogelijkheden weergegeven in de oplegnotitie: 
a. Het Algemeen Bestuur neemt tijdelijk alle bevoegdheden van het Dagelijks bestuur op 

zich; 
b. Het Algemeen Bestuur verleent een tijdelijke ontheffing voor het quorum vereiste van het 

Dagelijks Bestuur maar wel met de kanttekening dat door de twee leden van het Dagelijks 
Bestuur de besluiten unaniem worden genomen.  

 
De heer Van Waveren vraagt of hij het correct heeft begrepen dat de tijdelijke ontheffing geldt 
totdat er een voltallig Algemeen Bestuur is? er daarna door het Algemeen Bestuur de leden van het 
Dagelijks Bestuur worden benoemt? Gezien de tijd die hiermee gemoeid is zou er op zijn vroegst in 
augustus een voltallig Algemeen- en Dagelijks Bestuur zijn. Is het dan wel wenselijk om zo lang te 
wachten met het uitzetten van de vacature voor directeur SVHW. De voorzitter antwoordt dat hij 
verwacht dat het werven van een directeur voor SVHW eerder kan starten en hiervoor een ingelaste 
vergadering (in juli) van het Algemeen Bestuur te verzorgen. De voorzitter benadrukt dat het wel 
noodzaak is om zo snel als mogelijk een nieuwe directeur voor SVHW te werven. Mevrouw Den 
Brok vult aan dat er in theorie altijd een voltallig Algemeen Bestuur is maar bij zoveel wisselingen, 
door de verkiezingen, in het Algemeen Bestuur leek het niet handig om te starten met de werving. 
De heer Van Waveren is blij dat het Dagelijks Bestuur ernaar streeft om in juli het Dagelijks Bestuur 
compleet te hebben.  
 
Mevrouw Ingwersen ondersteund de wens van de heer Van Waveren om in juli een voltallig 
Dagelijks Bestuur te hebben.  
 
De heer Pardo vraagt of hij het goed begrijpt dat de volgorde is om eerst een volledig Dagelijks 
Bestuur te hebben en dan pas de benoeming van de directeur en het besluit niet in het nu zittende 
Dagelijks Bestuur wordt genomen? De voorzitter antwoordt dat dit correct is. 
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Het Algemeen Bestuur stemt in met het besluit en verleent het Dagelijks Bestuur een tijdelijke 
ontheffing voor het quorum vereiste.  
 

5. Mededeling wijziging GR SVHW (A.B. 22/41) 
De heer Melissant legt uit dat vanwege een wetswijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regeling 
(Wgr) er de komende maanden een wijziging doorgevoerd wordt in de Gemeenschappelijke 
Regeling SVHW. In de memo staat welk tijdspad er gevolgd wordt. Het bijzondere in de memo is 
dat een mogelijke toetreding van de gemeente Ridderkerk is opgenomen. De heer Melissant geeft 
aan dat het college van de gemeente Ridderkerk op 7 juni een principebesluit hebben genomen om 
per 1 januari 2023 toe te treden tot SVHW. Het principebesluit wordt op 23 juni as. behandeld in 
een commissievergadering van de Gemeenteraad. De besluitvorming zal op 30 juni as. plaats gaan 
vinden. Voor de toetreding is een intern projectteam opgestart.  

 
De heer Van der Linden is blij met de toetreding van de gemeente Ridderkerk.  
 

6. Rondvraag en sluiting 
De heer Van der Linden vraagt of er nog verdere uitbreiding komt in de vorm van eventuele 
toetreding van een gemeente? Is er een draaiboek voor een toetreding van een gemeente? De heer 
Melissant geeft aan dat er een projectplan is opgesteld voor de gemeente Westvoorne. Een 
dergelijk projectplan wordt voor de gemeente Ridderkerk ook opgesteld, een wezenlijk verschil bij 
de gemeente Ridderkerk is dat er hoogstwaarschijnlijk personeel over komt bij de toetreding.   
 
Mevrouw Ingwersen geeft aan dat er in de Raad van de gemeente Nieuwkoop een discussie is 
ontstaan over de toename van de NCNP bureaus. De Raad heeft de suggestie gedaan om 
georganiseerd (wellicht met andere belastingkantoren/deelnemers) reclame te maken om ervoor te 
zorgen dat de burgers contact opnemen met de belastingkantoren en niet met de NCNP bureaus.  
De heer Melissant stelt de projectgroep NCNP busters hiervan op de hoogte.   
 
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun deelname.  
 
Aldus vastgesteld op 14 september 2022 in het Algemeen Bestuur SVHW. 
 
 
Waarnemend Directeur,    Voorzitter,  
 
 
 
J. Melissant MBA     H.A.J. van der Drift 


