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Geacht College, 
 
In de bijlagen treft u documenten aan voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023. 
 
Naar aanleiding van enkele aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 dient de 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 te worden vastgesteld.  
 
In de bijlagen treft u aan: 
 

• Een integrale Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 met bijlagen zoals die komt te luiden. 
• De toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023. In de toelichting worden de 

wijzigingen belicht ten opzichte van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, zoals deze regeling 
na de wijziging is komen te luiden. 

• Een besluit waarmee uw College de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vaststelt, inclusief 
hernieuwde bijlage met overgedragen bevoegdheden als bedoeld in artikel 4, lid 1, van die regeling. 

• Een raadsbesluit waarmee de gemeenteraad uw College toestemming verleent om de  
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vast te stellen. Deze toestemming is benodigd op grond van 
artikel 61, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

• Een raadsvoorstel ten behoeve van dit raadsbesluit.  
 
De deelnemers dienen voordat zij de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 wijzigen, toestemming te 
vragen aan Gemeenteraad of Algemeen Bestuur. De toestemming wordt verleend bij raadsbesluit, dan wel bij 
besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Hollandse Delta.  
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Nadat de deelnemers de bedoelde toestemming hebben verkregen, kunnen zij overgaan tot het wijzigen van 
de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (inclusief bijlage met overgedragen bevoegdheden). Elke 
deelnemer stelt door middel van een collegebesluit, dan wel een besluit van het dagelijks bestuur, de 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vast. Als twee derde van de deelnemers tot het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 hebben besloten, is deze wijziging tot stand gekomen.  
 
U wordt verzocht (afschriften van) het toestemmingsbesluit en het besluit tot het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 uiterlijk 15 november 2022 aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW 
te zenden.  
 
Nadat al deze besluiten zijn ontvangen, zal het bestuur van SVHW, de gemeente Hoeksche Waard verzoeken 
om voor bekendmaking van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, voor toezending aan gedeputeerde 
staten zorg te dragen en verzoeken zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van een geconsolideerde 
versie.  
 
De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 treedt in werking op 1 januari 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
SVHW 
 
 
 
J. Melissant MBA 
Waarnemend directeur 
 
 
 


