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A.B. 22/52 
 
Verslag van de op 6 juli 2022, om 14.00 uur, gehouden extra ingelaste digitale vergadering van het AB SVHW  
 
Aanwezig:  
Gemeente Alblasserdam  De heer J.R. Pardo heeft de heer Meerkerk gemachtigd 
Gemeente Albrandswaard   De heer M.Bianchi heeft de heer Van der Drift gemachtigd 
Gemeente Barendrecht  De heer L.P. van der Linden heeft de heer Van der Drift gemachtigd  
Gemeente Brielle   De heer R.M. van der Kooi  
Gemeente Goeree-Overflakkee   De heer J.W. Eijkenduijn  
Gemeente Hardinxveld-Giessendam  De heer A. Meerkerk 
Gemeente Hellevoetsluis  Mevrouw M. den Brok  
Gemeente Hoeksche Waard  De heer A.D. van der Wulp  
Gemeente Krimpenerwaard  De heer P. van der Hek  
Gemeente Lansingerland  De heer W.S.P Fortuyn heeft de heer Van der Drift gemachtigd 
Gemeente Nieuwkoop    Mevrouw A. Ingwersen  
Gemeente Westvoorne   Mevrouw J.D. de Jongh-de Champs 
Waterschap Hollandse Delta   De heer H.A.J. van der Drift (voorzitter)  
Waterschap Hollandse Delta   Mevrouw D. Gerts heeft de heer Van der Drift gemachtigd 
SVHW     De heer J. Melissant 
SVHW     Mevrouw. J.K. Lanser (van den Bosch en Partners) 
SVHW      Mevrouw J. Manse (notuliste)  
 
Afwezig: 
Gemeente Alblasserdam  De heer J.R. Pardo (met kennisgeving) de heer Meerkerk is gemachtigd 
Gemeente Albrandswaard  De heer M. Bianchi (met kennisgeving) heeft de heer Van der Drift 

gemachtigd 
Gemeente Altena De heer  J.P. Tanis (met kennisgeving) 
Gemeente Barendrecht  De heer L.P. van der Linden (met kennisgeving) heeft de heer Van der 

Drift gemachtigd 
Gemeente Lansingerland  De heer W.S.P Fortuyn (met kennisgeving) de heer Van der Drift  

is gemachtigd 
Waterschap Hollandse Delta   Mevrouw D. Gerts (met kennisgeving) heeft de heer Van der Drift  
     gemachtigd 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder al de nieuwe 
geïnstalleerde leden voor het Algemeen Bestuur SVHW. Mevrouw Lanser van Van den Bosch en Partners 
is bij de vergadering uitgenodigd om wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling toe te lichten. 
 

2. Gemeenschappelijke Regeling 2023  
a. Oplegnotitie wijziging Gemeenschappelijke Regeling (A.B. 22/) 
b. Gemeenschappelijke Regeling 2023 (A.B. 22/) 
 
De heer Melissant legt uit dat de Wet Gemeenschappelijke Regeling is gewijzigd en de GR SVHW 2015  
vanwege de volgende redenen aangepast dient te worden omdat: 
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• de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 een aantal 
principiële keuzes met zich mee brengt; 

• het opnemen van een bepaling inzake terugname van bevoegdheden is toegevoegd; 
• een aanpassing van de bepalingen inzake uittreding is toegevoegd; 
• de uitvoering van de WKPB door SVHW is vervallen; 
• een aantal overige kleinere aanpassingen in de GR SVHW zijn gedaan; 
• de eventuele toetreding van het College van de gemeente Ridderkerk is toegevoegd. 

en 
• de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis in de 

gemeente Voorne-aan-Zee per 1 januari 2023 plaatsvindt; 
 

Mevrouw Ingewersen vraagt wat de vervolgprocedure is richting het college en of er dan nog een 
zienswijze of een reactie ingediend kan worden. Mevrouw Lanser geeft aan dat de wet 
Gemeenschappelijke Regeling per 1 juli jl. is gewijzigd en deze wet zegt dat er alvorens een GR kan 
worden aangepast er binnen acht weken een zienswijze ingediend kan worden. Het proces is 
beschreven in de mededeling die is besproken op 10 juni.  
 
Mevrouw Ingwersen vraagt wat de rol van de gemeenteraad is in deze procedure. De gemeenteraad 
wordt in de GR meermalen nadrukkelijk benoemt en ook wordt er in de GR gesproken over een 
beleidsarme bepaling. Mevrouw Ingwersen vraagt zich dan ook af wat de keuze is geweest om de Raden 
zo specifiek in de GR te benoemen. Mevrouw Lanser antwoordt dat de beleidsarme bepaling nieuw is. 
De nieuwe wet geeft aan dat per 1 juli jl. gekozen kan worden om alle besluiten van het Algemeen 
bestuur in een zienswijze bij de Raden neer te leggen. De activiteiten van SVHW zijn beleidsarm omdat 
zij een uitvoerende organisatie is. Het leek mevrouw Lanser onmogelijk om alle besluiten die het 
Algemeen bestuur neemt aan de Raden toe te sturen voor een zienswijze. De beleidsarme bepaling is 
daarom buiten de GR gelaten.  
 
De heer Van Hek vraagt of het mogelijk is om de zienswijze uit te stellen, omdat de raad pas op 13 
september vergaderd. Voorstel is om een extra vergadering in te lassen in oktober om de raden de 
mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen.  
 
De heer Van der Hek heeft een vraag over artikel 26 (terugname bevoegdheden) in de GR. In artikel 26 
staan een aantal zaken beschreven over het terugnemen van de bevoegdheden die door de deelnemer 
zijn overgedragen aan SVHW. De heer Van der Hek vraagt zich af of dit geen ondernemersrisico voor het 
SVHW is? En, vraagt of een redelijke opzegtermijn hiervoor niet voldoende is? Mevrouw Lanser geeft aan 
dat de GR niet is besproken met de ambtelijke commissie door tijdgebrek omdat er pas een vergadering 
van de Ambtelijke Commissie in september plaatsvindt. Artikel 26 bestaat uit 2 delen:  
1. In sommige gevallen maakt SVHW kosten op het moment dat de gemeente besluit om een heffing 

(bevoegdheid) bij SVHW in te trekken. In de praktijk is het zo dat als er kleine belastingen terug 
worden genomen dit niet vele impact heeft voor SVHW en de deelnemers. Indien de gemeente 
besluit om bijvoorbeeld de BAG zelf wil gaan uitvoeren dan heeft dit wel veel impact voor SVHW en 
de deelnemers. In de GR is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur het terugnameplan en de kosten 
bepaald.   

De heer Melissant vult nog aan dat dit artikel specifiek is opgenomen voor terugname van de grotere 
belastingen.  
 
De heer Eijkenduijn heeft ook een vraag over artikel 26 omdat die iets te “ongenuanceerd” wordt 
weergegeven in de GR. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in belastingsoorten wat de impact 
kan beïnvloeden.  
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Gezien de antwoorden aan de heer Van der Hek stelt de heer Eijkenduijn voor om in de GR te vermelden 
dat artikel 26 niet voor kleine belastingen geldt maar alleen voor grote belastingen. de voorzitter stelt 
voor dat de deelnemers dit in de zienswijze naar voren brengen.  
 
Mevrouw Den Brok geeft aan dat als het Dagelijks Bestuur een terugnameplan moet opstellen en er 
toestemming gevraagd moet worden aan het Algemeen Bestuur dit proces erg lang kan duren. De heer 
Melissant geeft aan dat dit niet om toestemming van het Algemeen Bestuur gaat maar om het ter 
kennisname aanbieden aan het Algemeen Bestuur. 
  
Het concept wordt voor zienswijze toegestuurd aan de deelnemers.  
 

3. Mededeling  
a. Vooraankondiging oproep kandidaatstelling Dagelijks Bestuur 

Ten gevolge van de collegevorming en naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen 
zijn er een drietal vacatures ontstaan in het Dagelijks Bestuur van SVHW. Dit betekent dat het 
Algemeen Bestuur vanuit zijn midden een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur dient aan te wijzen. 
Aangezien de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 september plaatsvindt, 
stelt het Dagelijks Bestuur een schriftelijke ronde voor zodat er zo snel als mogelijk een volledig 
Dagelijks Bestuur is en er gestart kan worden met de werving van een nieuwe directeur voor SVHW.  
 
Als u zich wil kandideren voor het DB-lidmaatschap, dan wordt u verzocht om dit uiterlijk 8 
augustus 2022 bij het directiesecretariaat SVHW, j.manse@svhw.nl, aan te geven. 
 
De heer Van der Wulp wil zich graag kandidaat stellen als lid van het Dagelijks Bestuur.  
 

4. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 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 
 


