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Voorgesteld besluit:

1. Geen zienswijze indienen tegen de voorgenomen eerste wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling SVHW 2023. 

Inleiding
Naar aanleiding 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. 

Beoogd effect
De gemeenteraden moeten om een zienswijze worden gevraagd voordat het AB definitief kan 
besluiten tot het aanpassen van de regeling. 

Argumenten
Het gaat hier om een technische aanpassing van de regeling. Alle aanpassingen zijn het gevolg van 
de herindeling tot de gemeente Voorne aan Zee. 

De wijzigingen zijn:

• 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. 

Kanttekeningen
Het niet vaststellen van de wijziging is geen reële optie, aangezien de herindeling tot Voorne aan Zee 
een vaststaand feit is. Er zijn geen financiële wijzigingen.

De stemverhoudingen blijven vergelijkbaar met de huidige situatie. Er waren 14 deelnemende 
gemeenten en 1 waterschap. De gemeenten hadden 1 stem en het waterschap 8 stemmen. 

Door de wijziging neemt het aantal deelnemende gemeenten met 2 af. In de nieuwe situatie krijgt het 
waterschap 7 stemmen.  De 12 deelnemende gemeenten behouden ieders 1 stem. 

Financiële informatie
Er zijn voor de gemeente Alblasserdam geen financiële gevolgen. 

Uitvoering
Het AB van de regeling besluit op 26 april 2023 tot het wijzigen van de regeling. Voor die datum 
moeten de zienswijzen zijn ingediend. In uw geval zal voor die datum worden medegedeeld dat er 
geen zienswijze wordt ingediend. 

Vervolgens moeten de deelnemers (in geval van de gemeente Alblasserdam; het college) de regeling 
daadwerkelijk wijzigen. Hiervoor is toestemming nodig van uw gemeenteraad. Het wijzigingsbesluit en 
uw toestemming moeten uiterlijk 15 juni worden toegezonden aan SVHW. 



Indienen zienswijze gemeenteraad: uiterlijk 26 april 2023
Vaststellen regeling door AB: 26 april 2023
Toestemmingsbesluit gemeenteraad: uiterlijk 15 juni 2023
Wijziging regeling door college: uiterlijk 15 juni 2023.

Communicatie
Uw besluit om geen zienswijze in te dienen zal kenbaar worden gemaakt aan het AB van de regeling. 

Bijlagen
1. Bijlage 1 Aanbiedingsbrief  zienswijze 1e wijziging GR SVHW 2023
2. Bijlage 2 bij GR als bedoeld in artikel 4 
3. Bijlage 3 concept 1e wijziging GR SVHW 2023
4. Bijlage 4 oplegnotitie 1e wijziging GR SVHW 2023 



CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1. Geen zienswijze indienen tegen de voorgenomen eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
SVHW 2023. 


