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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-700224336 DOS-2016-
0005004

Onderwerp

Verlenging termijn aanpassing gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek

Advies

1 .  Te verlenen uitstel tot en met 31 december 2019 voor het aanpassen van de

gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek op grond van artikel 41, lid 4 van de

Wet algemene regels herindeling.

2.  Vast te stellen de brief aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en

Bollenstreek over het besluit tot uitstel voor het aanpassen van de gemeenschappelijke

regeling.

3.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het verlenen van uitstel tot en met 31 december

2019 voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling VAB Duin- en Bollenstreek op

grond van artikel 41 lid 4 van de Wet algemene regels herindeling.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1 . GS-brief besluit verlenging termijn aanpassing GR VAB 
2. Brief VAB-GS verlenging termijn GR

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 september 2019 6 september 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout vrijwillig heringedeeld tot

gemeente Noordwijk. Door de herindeling dient de naam in de aanhef van de

gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf (VAB) Duin- en Bollenstreek te worden aangepast. 

Op grond van artikel 41 lid 4 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) dient de

gemeenschappelijke regeling dit binnen een termijn van 6 maanden na de herindeling te

voltooien. Gedeputeerde Staten (GS) kunnen deze termijn verlengen met maximaal een half jaar. 

 

Het bestuur van de VAB heeft GS verzocht de termijn voor de aanpassing van de naam in de

aanhef te verlengen met een half jaar. De reden hiervoor is dat niet alle betrokken

gemeenteraden op tijd (voor 1 juli 2019) een besluit hierover hebben genomen.

 

GS hebben op grond van de Wet arhi de formele bevoegdheid om tot dit besluit over te gaan. Er

zijn geen argumenten bekend om het besluit tot verlenging van de termijn niet te nemen.

 

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. 
 
Totaalbedrag excl. BTW - € 0,-
Programma                     - n.v.t.
Financiële risico’s           - n.v.t. 

 

Juridisch kader

Het verzoek van de VAB wordt gedaan op grond van de Wet arhi, artikel 41, lid  4, deze luidt als

volgt:

 

De deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in het derde lid treffen, voor

zoveel nodig, binnen zes maanden na de datum van herindeling met toepassing van de Wet

gemeenschappelijke regelingen de uit de gewijzigde gemeentelijke indeling voortvloeiende

voorzieningen. Zij kunnen daarbij afwijken van de bepalingen van de gemeenschappelijke

regeling met betrekking tot wijziging en opheffing van de regeling en het toe- en uittreden van

deelnemers. De in de eerste volzin genoemde termijn kan door gedeputeerde staten van de

betrokken provincie of, zo de regeling uitsluitend tussen burgemeesters is aangegaan, door de

commissaris van de Koning in die provincie met ten hoogste zes maanden worden verlengd.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 20 september 2018 is de wet houdende de Samenvoeging gemeenten Noordwijk en

Noordwijkerhout (34 832) in werking getreden. Dit is de grondslag voor de toepassing van artikel

41 Wet arhi.

 

3 Proces

 

Nadat het besluit is genomen wordt de vastgestelde brief naar het bestuur van de

gemeenschappelijke regeling VAB gestuurd. In het kader van nazorg bij de heringedeelde



3/3

gemeenten is er ambtelijk contact over de voortgang van de nieuwe gemeente.

 

4 Participatie

 

In verband met de geringe impact van deze aanpassing is hier geen participatietraject aan vooraf

gegaan.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de brief die uitgaat naar de gemeenschappelijke regeling is er geen verdere communicatie

van toepassing bij dit besluit.

 


