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A.B. 22/72 
 
Onderwerp: Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 
 
Inleiding 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juni 2022 bent u geïnformeerd over de 
voorgestelde aanpak voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015 per 
1 januari 2023. Na deze vergadering is de concept GR SVHW 2023 aangeboden aan de raden en de 
verenigde vergadering voor een zienswijze. Van een drietal deelnemers heeft SVHW een zienswijze 
ontvangen op de concept GR SVHW 2023. De beantwoording van de zienswijze is opgenomen in het 
document ‘Zienswijze GR 2023 (A.B./73)’. 
 
Deze oplegnotitie informeert u over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015 
per 1 januari 2023. 
 
Aanleiding voor wijziging 
Zoals eerder aan u toegelicht dient de GR SVHW 2015 vanwege de volgende redenen aangepast te 
worden: 
 

• De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 die een aantal 
principiële keuzes met zich mee brengt; 

• Het opnemen van een bepaling inzake terugname van bevoegdheden; 
• Het aanpassen van de bepalingen inzake uittreding; 
• Het vervallen van de uitvoering van de WKPB door SVHW; 
• Een aantal overige kleinere aanpassingen; 
• Een eventuele toetreding van het College van de gemeente Ridderkerk. 

 
en 

• De gemeentelijke herindeling van de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis in de 
gemeente Voorne-aan-Zee per 1 januari 2023; 

 
Ofschoon de aanpassingen ten gevolge van de wijzigingen Wgr gedurende een periode van twee jaar 
geïmplementeerd mogen worden is het echter wel nodig dat de gemeentelijke herindeling en de 
eventuele toetreding per 1 januari 2023 verwerkt zijn. 
 
Ontvangen zienswijzen 
SVHW heeft kennisgenomen van de ontvangen zienswijzen en beschouwt de argumenten in de 
zienswijzen als aandachtspunten en een leermoment. Met de deelnemers die de zienswijze hebben 
ingediend is op ambtelijk niveau contact geweest om de argumenten in de zienswijze en de 
onduidelijkheden te bespreken en toe te lichten.  
 
Zienswijze op artikel 26 
Artikel 26 is een nieuw artikel in de GR SVHW 2023 en is eigenlijk een reparatie van de oorspronkelijke 
GR SVHW 2015. SVHW heeft in haar kernwaarden opgenomen dat zij een transparante organisatie is. 
Dit artikel is dan ook vanuit deze achtergrond in de GR SVHW 2023 opgenomen. Bij het terugnemen 
van bijvoorbeeld de BAG-activiteiten zijn in het verleden individuele afspraken gemaakt met 
deelnemers over het terugnemen van activiteiten en de kosten die hier bij horen. Dit was echter niet 
formeel vastgelegd en met het artikel 26 willen wij dit formeel vastleggen en derhalve repareren. 
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Wij willen graag benadrukken dat artikel 26 alleen van toepassing is als het terugnemen van de 
bevoegdheden grote financiële gevolgen heeft voor de andere deelnemers in de Gemeenschappelijke 
Regeling. Dit kan het geval zijn bij terugname van BAG-activiteiten, het collectief afschaffen van Diftar 
afvalstoffenheffing door meerdere deelnemers op hetzelfde tijdstip of indien het waterschap Hollandse 
Delta besluit om een deel van de waterschap heffingen terug te halen en zelfstandig te gaan opleggen. 
 
De ontvangen zienswijze geven geen aanleiding om de GR SVHW 2023 tekstueel aan te passen. 
 
In bijlage treft u aan: 
 

• Oplegnotitie GR SVHW 2023 (A.B.22/72) 
• Toelichting wijziging (A.B. 22/73) 
• Zienswijze GR 2023 (A.B. 22/74) 
• Concept Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (A.B. 22/75) 
• Bijlage bij GR als bedoeld in artikel 4 (A.B. 22/76)  
• Bijlage bij GR (A.B. 22/77)   
• Aanbiedingsbrief Colleges (A.B. 22/78) 
• Collegebesluit (A.B. 22/79 en A.B. 22/79a) 
• Raadsvoorstel/voorstel Verenigde Vergadering (A.B. 22/80 en A.B. 22/81) 
• Raadsbesluit / besluit verenigde Vergadering (A.B. 22/82 en A.B. 22/83) 

 
Gewenste behandeling 
 
U wordt verzocht om: 
 

1. De reactie op de ingediende zienswijzen vast te stellen; 
2. Het concept GR vast te stellen en in te stemmen met het aanbieden van de GR aan de 

Raden/VV leden.  
 

Toelichting 
Na het vaststellen van het concept GR versie 0.10 wordt deze aangepast naar de definitieve versie 1.0. 
 
Voor de toelichting verwijzen wij u graag naar de bijgevoegde “toelichting wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015” 
 
 

Klaaswaal, 5 oktober 2022 


