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Raadsvoorstel 
 
Zaaknummer 54045 

Datum raadsvergadering 10 november 2022 

Portefeuillehouder G.J. Bouwmeester 

  

Onderwerp  Zienswijze ontwerp wijzigingsbesluit GR-VRU 

  

 

Voorstel 
Het college stelt u voor: 
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het ontwerp 

wijzigingsbesluit GR-VRU; 
2. het voorgestelde besluit onder 1 per brief kenbaar te maken aan de VRU. 
 
 
 

Aanleiding 
Het voorstel komt voort uit ontwikkelingen met betrekking tot twee thema’s, namelijk de door 
het bestuur van de VRU gewenste systematiek van het dagelijks bestuur en de wijziging van 
de Wgr om de democratische legitimatie te versterken. Voor de verwerking van de 
wetswijzigingen van de Wgr geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2024. De reden dat dit 
ontwerp reeds nu aan de colleges en raden wordt voorgelegd is om te voorkomen dat de 
colleges en raden twee keer vlak achter elkaar met besluitvorming worden geconfronteerd. 

Doel / Effect 
Het consulteren van de raad over het ontwerp wijzigingsbesluit GR-VRU 

Argumenten 
1. De systematiek van het dagelijks bestuur wordt aangepast om tegemoet te komen aan 
een aantal actuele knelpunten.  
In zijn vergadering van 28 maart 2022 heeft het algemeen bestuur van de VRU besloten om 
de samenstelling en zittingstermijnen van het dagelijks bestuur aan te passen. Hiermee 
wordt de roulatie verbeterd, de continuïteit van het voorzitterschap beter geborgd en het 
dagelijks bestuur uitgebreid, om portefeuilles beter te spreiden. Om dit mogelijk te maken is 
een wijziging van de GR-VRU noodzakelijk. Daarbij is bestuurlijk de wens uitgesproken deze 
zo spoedig mogelijk door te voeren. 
 
2. De voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling beoogt een versterking 
van de democratische legitimatie van de Gemeenschappelijke Regeling.  
De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 ingestemd met een wijziging van de Wgr en 
de Gemeentewet met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging 
treedt op 1 juli 2022 in werking. De doelstelling van de wetswijziging is dat gemeenteraden 
hiermee meer mogelijkheden krijgen om hun kaderstellende en controlerende rol binnen 
deze samenwerkingsverbanden te versterken. Ook zet de VRU in op extra betrokkenheid 
van de raden buiten formele instrumenten en procedures, zoals 
raadsinformatiebijeenkomsten over specifieke onderwerpen. Op deze manier kan flexibeler 
worden ingespeeld op de actualiteit en de behoeften van de raden. 
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Tegenargument / Alternatieve scenario’s 
Geen  

Risico’s 
n.v.t.  

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
Het definitieve (concept) voorstel wordt aan het algemeen bestuur van 6 februari 2023 
voorgelegd. Daarna zal het dagelijks bestuur het concept wijzigingsbesluit aan de colleges 
voorleggen en kan de definitieve procedure voor instemming van de colleges met de 
concept-wijzigingsbesluiten, en toestemming van de raden, starten. Naar verwachting is de 
GR-VRU in de eerste helft van 2023 gewijzigd. 

Bijlagen 
1.Ontwerp wijzigingsbesluit GR-VRU 
2.Brief 22 augustus 2022 VRU uitnodiging zienswijze  
3.Toelichting eerste fase wijziging GR-VRU 
4.Brief met reactie aan de VRU  
 
 
 
Het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
 
 
 
H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Leusden: 
 
Besluit op basis van het voorstel van het college van 27 september 2022, nummer 54045:   
 
 
b e s l u i t: 
1. geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het ontwerp 

wijzigingsbesluit GR-VRU; 
2. het voorgestelde besluit onder 1 per brief kenbaar te maken aan de VRU. 
 
 
 
 
 
Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 november 2022 
 
 
 
 
B. Schouten G.J. Bouwmeester 
Griffier a.i. voorzitter 


