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A.B. 23/ 

 

Onderwerp: 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 

 

Inleiding 

Ten aanzien van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in 

de gemeente Voorne aan Zee dient de GR SVHW 2023 te worden aangepast naar een 1e wijziging GR 

SVHW 2023. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 februari 2023 bent u hierover 

geïnformeerd. Per 1 juli 2023 dient de 1e wijziging van kracht en gepubliceerd te zijn.  

 

Deze oplegnotitie informeert u over de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 

2023 per 1 juli 2023. 

 

Aanleiding voor wijziging 

Zoals eerder aan u toegelicht dient de GR SVHW 2023 vanwege de volgende redenen aangepast te 

worden: 

 

• De gemeentelijke herindeling van de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis in de 

gemeente Voorne-aan-Zee per 1 januari 2023; 

 

De gemeentelijke herindeling dient vóór 1 juli 2023 verwerkt zijn.  

 

Zienswijzen 

Zoals aangegeven in artikel 24 lid 4 en 5 dienen de colleges de voorgestelde wijziging naar de raden 

sturen. De raden hebben dan 8 weken om hun zienswijzen kenbaar de maken.  

 

Tijdsplanning 

Door de tijdsdruk om de 1e wijziging GR SVHW 2023 vóór 1 juli 2023 vast te stellen stelt de voorzitter 

van het Dagelijks Bestuur voor om de 1e wijziging GR SVHW 2023 direct aan te bieden aan het 

Dagelijks bestuur, de Ambtelijke Commissie en het Algemeen Bestuur met de vraag of zij deze 

wijziging aan willen bieden aan haar Raden/Verenigde vergadering voor een zienswijze.  

  

Aanbieden 1e wijziging GR SVHW 2023 DB, AC en AB   23 februari 2023 

Aanbieden 1e wijziging GR SVHW 2023 voor zienswijze aan de Raden/ VV 23 februari 2023 

Bespreken tot dan ingediende zienswijze in DB vergadering  23 maart 2023 

Bespreken tot dan ingediende zienswijze in AC vergadering 4 april 2023 

Bespreken tot dan ingediende zienswijze in AB vergadering  12 april 2023 

Zienswijze indienen  Uiterlijk 23 april 2023 

Bespreken ingediende zienswijze en vaststellen 1e wijziging GR SVHW 2023 in 

extra ingelaste digitale AB vergadering  

26 april 2023  

Toesturen vastgestelde 1e wijziging GR SVHW 2023 aan de Raden/VV voor 

toestemming (via raadsbesluit en collegebesluit) om de GR te wijzigen  

26 april 2023 

Toestemmingsbesluiten toesturen aan SVHW Uiterlijk 15 juni 2023 

1e wijziging GR SVHW 2023 publiceren Vóór 1 juli 2023 

 

In bijlage treft u aan: 

 

• Concept 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (A.B. 23/) 

  



   
 

Pagina 2 van 2 
 

Gewenste behandeling 

 

U wordt verzocht om: 

 

1. De zienswijze op de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vóór 26 april 2023 

kenbaar te maken; 

 

Toelichting 

Deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking vastgoedinformatie, heffing en 

waardebepaling (SVHW) vloeit voort uit de herindeling van een drietal deelnemers per 1 januari 2023. 

Op die datum zijn de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne opgeheven, en is de nieuwe 

gemeente Voorne aan Zee ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de opgeheven gemeenten. Het 

aantal Deelnemers wijzigt door herindeling van 15 naar 13.  

 

Met de wijzigingen worden geen inhoudelijke of beleidsmatige wijzigingen beoogd of doorgevoerd. De 

doorgevoerde wijzigingen betreffen de  

• de deelnemers aan de Regeling,  

• het aantal leden van het Algemeen bestuur,  

• de wijziging van verschillende stemverhoudingen, en 

• het opnieuw vastleggen van de overgedragen bevoegdheden qua uit te voeren regelingen.  

 

De artikelen I en V spreken voor zich.  

 

Artikel II wijzigt het aantal leden dat deel uitmaakt van het Algemeen bestuur. Thans is dat 16 leden 

(14 leden van de gemeentelijke deelnemers en 2 leden voor het waterschap Hollandse Delta). Na 

wijziging zijn er 14 leden (12 leden van de gemeentelijke deelnemers en 2 leden voor het waterschap 

Hollandse Delta).  

 

Artikel III heeft betrekking op de vergaderingen van het Algemeen bestuur en de aanpassing van het 

aantal leden daarbij in artikel 7 van de Regeling. Omdat het aantal deelnemers wijzigt, wordt in lid 5 

ook de stemverhouding bij een besluit met volstrekte meerderheid aangepast. Om na herindeling 

eenzelfde verhouding te behouden, wordt het aantal stemmen van het Dagelijks Bestuur van het 

waterschap Hollandse Delta van 8 gewijzigd naar 7 stemmen. Hetzelfde geldt in lid 9: het minimaal 

aantal Deelnemers dat is benodigd om een vergadering van het Algemeen bestuur te openen, wordt 

gewijzigd van 9 naar 8. In lid 11 wordt het benodigde aantal leden gewijzigd van 13 naar 11.  

 

Artikel IV legt de overgedragen bevoegdheden vast, zoals neergelegd in de Bijlage bij de Regeling. De 

aanpassing van de Bijlage beoogt geen wijziging aan te brengen in de overgedragen bevoegdheden na 

de datum van herindeling, en ook niet daarvóór. Dat betekent bijvoorbeeld dat SVHW ook de heffingen 

blijft uitvoeren zoals ze dat deed vóór inwerkingtreding van de wijziging. De overgedragen 

bevoegdheden van de voormalige gemeenten verschillen. Tussen haakjes zijn de voormalige 

gemeenten vermeld die de betreffende bevoegdheid hebben overgedragen. Het is mogelijk dat 

bepaalde verordeningen van de voormalige gemeenten op grond van de Wet arhi maximaal twee jaar 

doorlopen. Indien de overgedragen bevoegdheden op enig moment wijzigen, waaronder begrepen het 

al dan niet van rechtswege vervallen van een belastingverordening als bedoeld in de Wet arhi, draagt 

het Dagelijks bestuur ervoor zorg dat de Bijlage wordt aangepast overeenkomstig artikel 4 van de 

Regeling, en in overeenstemming is met de actualiteit. 

 

Klaaswaal, 20 februari 2023 


