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Voorgesteld besluit:

1. Toestemming verlenen voor het vaststellen van Gemeenschappelijke Regeling SVHW 
2023.

Inleiding
Op 5 oktober 2022 heeft het Algemeen Bestuur van SVHW de concept versie van de 
Gemeenschappelijke Regeling 2023 vastgesteld. De regeling moet vervolgens worden vastgesteld 
door de colleges van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het deelnemende 
waterschap. Voordat dit kan gebeuren moeten de gemeenteraden en de algemene bestuur van het 
waterschap hiervoor toestemming geven. 

Beoogd effect
Het vaststellen van de GR SVHW 2023. 

Argumenten
De Wet gemeenteschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 juli 2022. Dit is de directe aanleiding voor 
het wijzigen van de GR SVHW. Als bijlage bij dit voorstel treft u een toelichting vanuit SVHW aan op 
de doorgevoerde wijzigingen. Naast een artikelsgewijze toelichting, worden in dat document de 
belangrijkste wijzigingen nader toegelicht. Het gaat vooral om wijzigingen naar aanleiding van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast worden een aantal praktische zaken aangepast zoals de 
toetreding van Ridderkerk. 

Kanttekeningen
_

Financiële informatie
Het voorstel heeft geen directe financiële gevolgen. Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in artikelen 
die ingaan op uittreden of het terugnemen van bevoegdheden. De gemeente Alblasserdam is echter 
niet voornemens uit te treden of bevoegdheden terug te nemen, zodat deze wijzigingen geen 
financiële gevolgen heeft op dit moment. 

Uitvoering
Het college moet besluiten tot het vaststellen van de GR. Dit kan pas nadat de raad hiervoor 
toestemming heeft verleend. De publicatie van de gewijzigde GR vindt vervolgens plaats vanuit de 
GR. Het DB van de GR zal de gemeente Hoeksche Waard verzoeken dit uit te voeren.  

Communicatie
Dit besluit heeft geen effect op de inwoners. Verder communicatie dan de bekendmaking van het 
besluit is daarom niet nodig. 

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief colleges GR SVHW 2023.pdf
2. GR SVHW 2023 v1.0.pdf



3. Toelichting wijzigingen GR SVHW 2015.pdf
4. Bijlage bij GR als bedoeld in artikel 4 .pdf



CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
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1. Toestemming verlenen voor het vaststellen van Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.


