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Oplegger tekstuele wijzigingen GR-tekst, versie 008 

Naar aanleiding van raadsvragen en opmerkingen van de raden van de gemeente Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht over de tekst van de 
gemeenschappelijke regeling (versie 7) is de tekst van regeling nader bezien en aangepast. De wijzigingen zijn van redactionele en technische aard. De 
wijzigingen hebben geen gevolgen voor de inhoud of strekking van de regeling. De aanpassingen hebben wel een vernummering tot gevolg. Hieronder zijn 
de wijzigingen in tabelvorm weergeven. 
 

Waar Versie 007  Versie 008 Wat Naar aanleiding van 

Titel   Vervangen: “WERKORGANISATIE” door “BAR-
ORGANISATIE” 
 
Aansluiten bij naam van de gemeenschappelijke 
regeling in artikel 2 

Ambtshalve 

Aanhef   Toegevoegd: “de burgemeesters” 
 
De burgemeesters ondertekenen mede de regeling, 
daarom opgenomen in de aanhef. 

Gemeenteraad 
Ridderkerk 

Considerans   Vervangen: “raden” door  “colleges” 
 
Herstel omissie. 

Gemeenteraad 
Ridderkerk 

Begripsbepalingen Artikel 1 Artikel 1 
 
NB. De “doorlettering” 
is verschoven door de 
toevoeging  

Toegevoegd:  
- sub a: Burgemeester 

De burgemeester van de deelnemende 
gemeenten. 
 

Geschrapt: 
- sub c: “c.q. participeren in” 

 
Synoniem voor “deelnemen”. Daarom verwijderd. 
 
 

Ambtshalve 
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Vervangen: “De begroting zoals de gemeenten die 
opstellen op basis van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten en de 
artikel 212-Gemeentewetverordeningen van die 
gemeenten” 
 
 door  
 
“De begroting zoals de deelnemende gemeenten die 
opstellen op basis van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten en de 
gemeentelijke verordeningen als bedoeld in de 
artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet.” 

Algemene 
bevoegdheidstoedeling 

Artikel 5 Artikel 5 Vervangen: “opgedragen” door 
 “verleend” 
 
Dit artikel is aangepast vanwege terminologie. 
 
Geschrapt: 
“c.q. participanten” 
 
Synoniem voor “deelnemen”. Daarom verwijderd. 
 

Ambtshalve 

De burgemeester Artikel 7 Vervallen 
 
NB. Door het 
schrappen van artikel 
7 kent de GR-versie 
008 een 
vernummering 

Dit artikel is geschrapt vanwege aanpassing aanhef 
met “de burgemeesters”.  
 
De aanhef geeft aan dat de burgmeesters deelnemen 
aan de regeling. Daarom is artikel 7 overbodig 
geworden. 

Ambtshalve 

Samenstelling Artikel 8 Artikel 7 Gewijzigd: 
Aanhef: “Samenstelling” door “Samenstelling 
algemeen bestuur” 

Ambtshalve 
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De aanhef van het artikel is verduidelijkt. 

Bevoegdheden 
algemeen bestuur 

Artikel 10 Artikel 9 Vervangen: “niet zijn opgedragen” door  “niet zijn 
toegekend aan” 
 
Dit artikel is aangepast vanwege terminologie. 

Prof Fleurke 
(Albrandswaard) 

Samenstelling Artikel 13 lid 1 Artikel 12 lid 1 Gewijzigd: 
“ Met in achtneming van het tweede lid wijst het 
algemeen bestuur in de eerste vergadering van elke 
zittingsperiode, gelijk aan de periodieke verkiezing van 
de gemeenteraad, uit zijn midden een dagelijks 
bestuur.” 
 
door 
 
“Met inachtneming van het tweede lid wijst het 
algemeen bestuur in de eerste vergadering van elke 
zittingsperiode, die gelijk is aan de zittingsperiode van 
de gemeenteraden, uit zijn midden een dagelijks 
bestuur aan. “ 
 
Het artikel is verduidelijkt. 

Gemeenteraad 
Ridderkerk 

Samenstelling Artikel 13 lid 2 Artikel 12 lid 2 Gewijzigd: 
- Aanhef: “Samenstelling” door “Samenstelling 

dagelijks bestuur”  
De aanhef van het artikel is verduidelijkt. 
 

 
- Vervangen: “Het dagelijks bestuur wordt 

aangewezen uit het algemeen bestuur zoals 
aangegeven in het eerste lid, waarbij elke 
deelnemende gemeente één lid, zijnde een 
wethouder, en de burgemeester afvaardigt, de 

Ambtshalve 
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voorzitter meegerekend” 
  
door 
 
“Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden, 
twee van elke deelnemende gemeente, te 
weten één wethouder en de burgemeester, de 
voorzitter meegerekend”. 

 
De onderlinge samenhang tussen lid 1 en 2 
was verwarrend. Daarom is lid 2 verduidelijkt. 

GR-Begroting Artikel 21 lid 2  Artikel 20 lid 2 Geschrapt: “van de jaarlijkse exploitatiekosten” 
 
In eerdere versies stond een percentage welke was 
gekoppeld aan de jaarlijkse exploitatiekosten. Het 
percentage is vervangen door een vast getal. Daarom 
kan de zinsnede worden geschrapt. 

Gemeenteraad 
Barendrecht 

Jaarrekening Artikel 22 lid 1 Artikel 21 lid 1 Vervangen: “Verordening” door  “Regeling” 
 
In andere artikel wordt gesproken over “Regeling”. Dit 
artikellid is aangepast vanwege tekstuele consistentie. 

Gemeenteraad 
Barendrecht 

Uittreding Artikel 28 lid 9 Artikel 27 lid 9 Vervangen: “tweede” door “zesde” Gemeente 
Barendrecht 

 


