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Algemene reactie van Adriaanse & Van der Weel Advocaten  
 
Het is wellicht raadzaam om te onderstrepen dat de voorgestelde wijziging van de GR m.n. als oogmerk heeft om het nieuwe bestuursmodel, en dan vooral 
de rol van het DB als agendacommissie, in de GR te verankeren. 
  
Voor het overige is de huidige GR zoveel mogelijk ongewijzigd gelaten. Ook is er rekening mee gehouden dat de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) een 
model heeft voor gemeenschappelijke regelingen dat in beginsel dient te worden gevolgd. Wanneer dit VZG-model als leidend wordt gezien, dienen nieuwe 
ontwikkelingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, dus eigenlijk door middel van wijziging van het 
VZG-model te worden geïmplementeerd. Alleen dan kan uniformiteit van formuleringen e.d. binnen de GR’en van de Zeeuwse gemeenten worden 
gegarandeerd. 
  
De voorgestelde wijziging van de GR van VRZ volgt het VZG-model zoveel als mogelijk. Een eventuele discussie over de wenselijkheid van aanpassing van het 
VZG-model dient in het kader van de VZG te worden gevoerd. 
 

Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

Art. 9, lid 1 
 

 In lid 1 achter taken: “en 
overgedragen bevoegdheden” 
toevoegen. 
 
 
 
 
 
Nog een zin aan toevoegen. Het 
algemeen bestuur kan in ieder geval 
de bevoegdheden als genoemd in 
artikel 33a lid 2 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen niet 
overdragen. 
 

Deze toevoeging zou ertoe leiden dat 2x 
het woord ‘bevoegd’ in één zinsdeel 
voorkomt. Met de toevoeging zou artikel 9 
lid 1 ook afwijken van de opbouw van 
artikel 5 van de GR, dat de taken van VRZ 
als vertrekpunt neemt. 
 
 
De regel dat bepaalde bevoegdheden van 
het AB niet kunnen worden overgedragen 
volgt reeds uit de Wgr, dus de toevoeging 
van de regel in deze GR is strikt genomen 
niet nodig. 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

Art. 9, lid 2  
 

Volgens Art. 33b van de Wgr is 
DB bevoegd ambtenaar te 
benoemen, schorsen, 
ontslaan,…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Klopt dit, het gaat toch over de 
GGD? Hoe moeten we dat zien?  
 

Ik kan in de Wet veiligheidsregio’s 
niet vinden dat de directeur door het 
AB wordt benoemd. Alleen de 
directeur meldkamer wordt 
genoemd. 
 
De laatste zin over de verplaatsing 
zou ik niet opnemen. De meldkamer 
in BoZ werkt straks ook voor 
Zeeland. Wordt m.i. een 
gezamenlijke benoeming. 
 

Dit artikel is niet gewijzigd t.o.v. de huidige 
GR. Het VZG-model voor de GR’en van de 
Zeeuwse gemeenten gaat nog steeds uit 
van benoeming van de directeur door het 
AB. 
 
Deze zin markeert dat voor de benoeming 
van de directeur meldkamer op enig 
moment een nieuwe procedure gaat 
gelden. 
 
 
 
 
 

Art. 9, lid 4   AB moet DB zijn.  
  
 

De bepaling is ongewijzigd t.o.v. de huidige 
GR en is in lijn met het VZG-model. De VZG 
heeft (nog) geen standpunt ingenomen 
t.a.v. de bepalingen in de GR over 
personeel in het licht van de wijziging van 
de Wgr in 2015 en de normalisering van de 
ambtelijke rechtspositie per 1 januari 2020. 
 

Art. 9, lid 7  
 
 

Vaststellen verordening op de 
ambtelijke organisatie is een 
bevoegdheid van het DB en niet 
van het AB (art. 33b, sub c).  
 
Volgens art. 33b van de Wgr is 
DB bevoegd om een ambtenaar 

Voorstel om als volgt te herschrijven: 
Het algemeen bestuur stelt een 
verordening vast met betrekking tot 
de inrichting van de organisatie. 

De bepaling wordt nu reeds ingekort t.o.v. 
de huidige GR. Het VZG-model gaat er nog 
steeds vanuit dat de vaststelling van een 
directiestatuut tot de exclusieve 
bevoegdheid van het algemeen bestuur 
behoort. 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

te benoemen, schorsen, 
ontslaan etc.  
 

 
 

Art. 10, lid 3  AB moet voorzitter zijn. Op dit onderdeel is de bepaling niet 
gewijzigd t.o.v. de huidige GR. Artikel 12, 
eerste lid, en 13 van de Wet 
veiligheidsregio’s laten in het midden door 
wie de daarin genoemde functionarissen 
worden uitgenodigd. Het is juist dat artikel 
12, tweede lid, Wet veiligheidsregio’s de 
uitnodiging van andere functionarissen bij 
de Voorzitter belegt. 
 

Art. 11  Verwijzing in lid 2 onder c is 
verkeerd. Lid 4 moet lid 3 zijn. 

De opmerking is juist. Artikel 5, vierde lid, 
wordt vernummerd tot artikel 5, derde lid. 
De verwijzing moet nog worden aangepast. 
 

Art. 13, lid 1  
 
 

Moet je dit nog inregelen als 
het al in de Wgr staat? Voorstel: 
Het DB is, naast de 
bevoegdheden zoals genoemd 
in art. 33b, bevoegd tot..  
 

 In het eerste lid worden de wettelijke 
taken en bevoegdheden uit de Wgr 
herhaald om de samenhang met de niet-
wettelijke taken en bevoegdheden van het 
DB in het tweede lid inzichtelijk te maken.  
 

Art. 17, lid 5  
 
 

Vaststellen 
organisatieverordening is 
bevoegdheid DB (artikel 33b 
sub c, Wgr). 
 
Voorstel: Statuut vervangen 
door organisatievoorschrift.  

Zie opm. art 9 lid 2. Dit artikel is niet gewijzigd t.o.v. de huidige 
GR. Het VZG-model voor de GR’en van de 
Zeeuwse gemeenten gaat nog steeds uit 
van benoeming van de directeur door het 
AB. 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

 Het gaat hier om de vastlegging van de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de directeur in een door het AB 
vastgesteld (directie-)statuut, dat 
onderdeel uitmaakt van genoemde 
verordening.  
Deze zin markeert dat voor de benoeming 
van de directeur meldkamer op enig 
moment een nieuwe procedure gaat 
gelden. 
 
 

Art. 20, lid 1, 2 en 3 Voorstel tekstuele wijziging:  
Lid 1: de voorzitter van het 
dagelijks bestuur is..  
Lid 2: de voorzitter van het 
dagelijks bestuur is..  
Lid 3: ‘Hij’ vervangen door: De 
voorzitter van het dagelijks 
bestuur. 
 

 De Voorzitter van het openbaar lichaam is 
tevens voorzitter van het algemeen 
bestuur en van het dagelijks bestuur, zie 
artikel 12 lid 3 Wgr.  

Art. 21, lid 4  
 
 

Waarom lid 4 weg?   Het bepaalde in het huidige lid 4 wordt 
geregeld in het nieuwe artikel 13 lid 1 sub 
d. van de GR. Lid 4 is om die reden 
overbodig. 
 

Art. 22, lid 2 en 3   AB moet DB zijn. De bepaling is ongewijzigd t.o.v. de huidige 
GR en is in lijn met het VZG-model. De VZG 
heeft (nog) geen standpunt ingenomen 
t.a.v. de bepalingen in de GR over 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

personeel in het licht van de wijziging van 
de Wgr in 2015 en de normalisering van de 
ambtelijke rechtspositie per 1 januari 2020. 
 

Art. 24, lid 1   AB moet DB zijn. Deze opmerking is correct, zie artikel 35, 
eerste lid, Wgr.  
 

Art. 24, lid 2 Nieuwe Begroting: de begroting 
toesturen aan GS is een 
bevoegdheid van het DB en niet 
van het AB (artikel 34 lid 2 van 
de Wgr), geldt hetzelfde voor de 
jaarrekening (artikel 34 lid 4 
Wgr). 
 

De gemeenten veranderen in de 
colleges. 

Deze bepaling is ongewijzigd t.o.v. de 
huidige GR en is conform het model van de 
VZG. Artikel 35, tweede lid, van de Wgr 
geeft aan dat de ontwerpbegroting door de 
zorg van de besturen van de deelnemende 
gemeenten voor een ieder ter inzage 
wordt gelegd. 
 

Art. 24, lid 7   AB moet DB zijn. Deze opmerking is correct, zie artikel 35, 
eerste lid, Wgr.  
 

Art. 26, lid 2   AB moet DB zijn. De voorgestelde tekst wijzigt de huidige GR 
in afwijking van het VZG-model. De Wgr en 
de Wet veiligheidsregio’s laten hier 
evenwel ruimte toe. 
 

Art. 30    Hier is bepaald dat de gemeenschappelijke 
regeling aangeeft over welke 
bevoegdheden het (algemeen) bestuur van 
het openbaar lichaam beschikt. Algemeen 
aanvaard is dat hiertoe ook verordenende 
bevoegdheden kunnen behoren. 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

Art. 31, lid 7  
 
 

Lid 7: Is mogelijk niet volgens 
model.  
 
 

  

Art. 33  
 
 

 

Door wie, hoe?  Voorgestelde tekst: Zoals bedoeld in 
artikel 26 lid 1 en lid 2 van de ….. 
 

Het is juist dat het dagelijks bestuur op 
grond van art. 33b in ieder geval bevoegd 
is tot o.a. het vaststellen van regels over de 
ambtelijke organisatie en de benoeming 
etc. van personeel.  
Uit de Memorie van Toelichting blijkt 
echter dat deze bevoegdheden van het 
dagelijks bestuur niet afdoen aan de 
bevoegdheden van het algemeen bestuur 
om in dit verband kaders te stellen. 
  
Ik citeer uit de Memorie van Toelichting: 
  
“In lijn met het opnemen van deze 
bevoegdheid [bedoeld is de bevoegdheid 
te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen, BdM] in de 
Gemeentewet wordt in het voorgestelde 
artikel 33b de attributie van deze 
bevoegdheid aan het dagelijks bestuur van 
het openbaar lichaam geregeld. Hetzelfde 
geldt voor enkele andere bevoegdheden 
van het college van burgemeester en 
wethouders die met de Wet dualisering 
gemeentebestuur in het huidige artikel 160 
van de Gemeentewet zijn gecodificeerd, 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

zoals het vaststellen van regels over de 
ambtelijke organisatie, het besluiten tot 
privaatrechtelijke handelingen (zie echter 
ook par. 3.1.6) en het besluiten om 
namens het bestuur rechtsgedingen te 
voeren. Deze bevoegdheden worden in het 
voorstel aan het dagelijks bestuur van het 
openbaar lichaam toebedeeld. Deze 
elementen uit de dualiseringsoperatie zijn 
in het voorstel opgenomen om te komen 
tot een praktische werkverdeling tussen 
het dagelijks bestuur en het algemeen 
bestuur wat betreft die aangelegenheden 
die naar hun aard vragen om behartiging 
door een select aantal leden van het 
algemeen bestuur dat het <<dagelijks 
bestuur>> van het openbaar lichaam voert. 
Dit neemt niet weg, dat het algemeen 
bestuur in dat verband bepaalde kaders 
kan stellen [curs. BdM] en dat de leden van 
het dagelijks bestuur over het gevoerde 
bestuur verantwoording schuldig zijn aan 
en een informatieplicht hebben tegenover 
het algemeen bestuur.” (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2012-2013, 33 597, nr. 3, p. 
9). 
  
Naar aanleiding hiervan spreekt De Greef 
bij art. 33b Wgr over een “lichte 
dualisering” (zie: R.J.M.H. de Greef, De Wet 
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Artikel Gemeenschappelijke 
Regeling  

Reactie gemeente Kapelle Reactie gemeente Goes Reactie Adriaanse & Van der Weel 
Advocaten 

gemeenschappelijke regelingen en de 
dualisering van het gemeente- en 
provinciebestuur. De wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en 
aanverwante regelgeving onder de loep 
genomen – deel 1, de Gemeentestem 
2013/110, par. 2.5, tekst bij noot 70). 
  
Op basis hiervan herken ik dus wel enige 
“spanning” tussen de algemene kaders die 
het algemeen bestuur vaststelt in de 
verordening op de ambtelijke organisatie 
incl. directiestatuut enerzijds, en de 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur 
ten aanzien van personeel en organisatie 
anderzijds, maar dat betekent m.i. niet dat 
de bevoegdheid van het algemeen bestuur 
om een verordening op de ambtelijke 
organisatie vast te stellen, zolang deze 
algemene kaders stelt, in strijd is met de 
toch vooral uitvoerende bevoegdheden 
van het dagelijks bestuur op grond van art. 
33b Wgr. 
 
 

 


