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uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum 

  2022/J01 5 oktober 2022  

onderwerp   bijlagen 

GR SVHW  7 

 

Geacht College, 

 

Op 5 oktober 2022 heeft het Algemeen Bestuur van SVHW de concept versie van de Gemeenschappelijke 

Regeling 2023 vastgesteld. Na deze vergadering dient de GR SVHW 2023 ter vaststelling aangeboden te 

worden aan de raden of verenigde vergadering van de deelnemers.  

 

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. 

 

SVHW is een beleidsarme Gemeenschappelijke Regeling die in zijn begroting en gewijzigde begroting het 

verwachte nieuwe beleid heeft opgenomen. Hierop kunnen de deelnemers hun zienswijze kenbaar maken. Het 

Algemeen Bestuur heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om bij nieuw beleid dat sterk afwijkt van het reguliere 

beleid een besluit te nemen om een zienswijze voor te leggen aan de raden. Beleid dat onderdeel uitmaakt van 

de operationele bedrijfsvoering van SVHW valt hier niet onder. 

 

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. 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 dient de 

Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 te worden vastgesteld.  

 

In de bijlagen treft u documenten aan voor het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023. 

 

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.  

 

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 


