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toetreding College B&W gemeente Ridderkerk  - 
 
 
Geacht College, 
  
Wij hebben uw brief van 14 juli in goede orde ontvangen en zijn verheugd met uw verzoek om per 1 januari 
2023 toe te willen treden tot de gemeenschappelijke regeling SVHW. Uiteraard staan wij positief ten opzichte 
van uw verzoek en waarderen wij het in SVHW gestelde vertrouwen. 
  
Het Dagelijks Bestuur wil u met deze brief informeren over de vervolgstappen, die ondernomen dienen te 
worden om uw toetreden te effecturen.  
  
Voor toetreding is conform artikel 25 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling SVHW 2015 instemming van 
twee derde van de deelnemers vereist en kan het Algemeen Bestuur volgens lid 2 aan uw toetreding eventueel 
voorwaarden verbinden. Voor de medewerkers die op dit moment voor de gemeente Ridderkerk de uitbestede 
taak uitvoeren en die overkomen naar SVHW is overname van personeel van toepassing. Door de overgang 
naar de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is artikel 25 lid 3 niet van toepassing is.  
  
Het Dagelijks Bestuur zal het Algemeen Bestuur verzoeken om in haar vergadering op 14 september 2022 in te 
stemmen met uw verzoek tot toetreding en hiertoe een toetredingsbesluit te nemen. U ontvangt het 
toetredingsbesluit hierna zo spoedig mogelijk 
  
Voor de goede orde informeren wij u, dat aan de toetreding geen andere kosten zijn verbonden dan de 
uitvoeringskosten die SVHW hiervoor maakt. Deze kosten bestaan voornamelijk uit externe conversiekosten. 
  
Naast de bovengenoemde formele afhandeling is het van belang dat de operationele overdracht per 1 januari 
2023 goed wordt gerealiseerd. De activiteiten hiervoor zijn reeds in een positieve onderlinge samenwerking 
voortvarend opgestart. 
Graag vragen wij uw aandacht voor het principe ‘basis op orde’. Bij de overdracht gaat SVHW ervan uit dat de 
gemeente Ridderkerk alle objecten heeft gewaardeerd voor het heffingsjaar 2023 en dat alle bezwaren en 
beroepen zijn afgedaan.  
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Wij zullen ons maximaal inspannen om de overdracht en de samenwerking op een goede en prettige manier te 
laten verlopen. In dat verband lijkt het ons goed dat wij kennismaken met u en uw gemeenteraad om u hierbij 
nader te informeren over SVHW. De directie van SVHW zal dit met u afstemmen. 
  
Wij kijken vooruit op een open en constructieve samenwerking met u, uw gemeenteraad en uw ambtelijke 
organisatie. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur SVHW 
 
 
H.A.J. van der Drift  J. Melissant MBA 
Voorzitter  Waarnemend directeur SVHW 


