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Onderwerp Vaststellen wijziging GR AVU

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het 
ontwerp wijzigingsbesluit GR-AVU.

Aanleiding
Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. 
Deze wet regelt alle soorten samenwerkingsverbanden binnen het publieke domein, hoe 
overheden in welke vormen met elkaar kunnen samenwerken.
De wetswijzigingen van de Wgr zijn deels direct werkend en leiden deels tot een verplichting 
tot aanpassing van de bestaande gemeenschappelijke regelingen. Door de wijziging van de 
Wgr is wijziging van een aantal artikelen van de huidige GR-AVU aldus noodzakelijk

Doel / Effect
Het up-to-date brengen van de bestaande GR-AVU conform de nieuwe Wgr. Tegelijkertijd 
met het implementeren van de wijzigingen, kan de GR-AVU worden aangepast op de 
uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2021, op de invoering van het 
arbeidscontract voor ambtenaren per 1 januari 2021 én op de Wet Open Overheid (Woo) die
op 1 mei 2022 van kracht is geworden.

Argumenten
1.1 De GR-AVU voldoet aan de doelstellingen van de wetgeving
De huidige GR-AVU (vastgesteld 12 december 2018) en de door de AVU georganiseerde 
betrokkenheid van de raden zijn getoetst aan de gewijzigde Wgr. Daaruit kan worden 
geconcludeerd dat de AVU al voldoet aan de doelstelling van de wetswijzing, namelijk 
grotere invloed van de raden bij de taakuitvoering van de AVU. De betrokkenheid en invloed 
van de raden is bij de AVU reeds ruimer geborgd dan op grond van de bestaande Wgr is 
vereist. De wijzingen in de GR-AVU borgt de invloed van de gemeenteraad op het 
functioneren van de AVU.

1.2 Wijzigingen zijn administratief van aard
Als gevolg van de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de GR-AVU, de invoering
van het arbeidscontract voor ambtenaren per 1 januari 2021 en het van kracht worden van 
de Wet Open Overheid per 1 mei 2022, moet een aantal artikelen in de GR-AVU 2018 
worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet van invloed op de wijze van functioneren van de
GR AVU of de AVU-organisatie, omdat deze administratief van aard zijn.
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1.3 Gemeenteraden worden tijdig betrokken
Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2024, dan 
dienen zij hun regeling aangepast te hebben. Door het complexe en langdurige karakter van 
wijzigingsprocessen van gemeenschappelijke regelingen wordt de wijziging nu in gang 
gezet. Hierdoor krijgen alle betrokkenen genoeg tijd om een gedegen reactie te geven.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Geen.

Risico’s
Geen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Als de termijn voor zienswijzen is verstreken, moet de AVU op eventuele zienswijzen 
reageren. Daarna wordt het eventueel aangepaste wijzigingsbesluit nogmaals aan de 
college gestuurd voor instemming en naar de gemeenteraden voor toestemming. Dat zal 
medio juli 2023 zijn. Naar verwachting kan de gewijzigde GR-AVU dan op 13 december 
2023 worden vastgesteld. 

Communicatie
Het voorgenomen besluit heeft geen invloed op de inwoners en/of samenwekring met de 
gemeente Leusden. Hierdoor is communicatie niet van toepassing.

Bijlagen
 Ontwerp-wijzigingsbesluit GR-AVU

 Toelichting bij het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-AVU

 Concept Brief richting AVU

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 29 november 2022, nummer: 63802.

b e s l u i t:
 geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met het ontwerp 

wijzigingsbesluit GR-AVU.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 9 februari 2023

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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