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Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling OLIVER 2011-2014 
 
 
1. Voorstel 
 
De gemeenschappelijke regeling OLIVER gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in 
werking te laten treden, voor een periode van 4 jaar, namelijk van 2011 tot en met 2014, met een 
herijkingsmoment na 2 jaar. 
 
2. Aanleiding 
 
Het Openbaar Lichaam Volwasseneducatie Rijnmond (OLIVER) bestaat sinds 1992 en maakt de 
gezamenlijke inkoop van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) mogelijk voor 
leerlingen van 18 jaar en ouder. De vorige gemeenschappelijke regeling van het OLIVER had een 
doorlooptijd van januari 2007 tot en met 31 december 2010. Voor de periode van 1 januari 2011 tot 
31 december 2014 dient een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld te worden. 
 
3. Aspecten 
 
Betrokkenen 
De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de 15 gemeenten uit de stadsregio 
Rotterdam en de 4 gemeenten van het ISGO, het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Goeree-Overflakkee. Het algemeen bestuur van het OLIVER wordt gevormd door de collegeleden 
van de 19 betrokken gemeenten. De wethouder van de gemeente Rotterdam, met de portefeuille 
volwasseneneducatie is de voorzitter van het OLIVER. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 
voorzitter en vier uit het algemeen bestuur gekozen bestuurders. Op dit moment zijn dat de 
wethouders van de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Capelle aan den IJssel en 
Spijkenisse. 
 
Resultaten 2007-2010 
In de afgelopen periode heeft het OLIVER de gezamenlijke inkoop en afrekening van VAVO 
geregeld voor de deelnemende gemeenten. De uitgangspunten voor de inkoop, de raam- en 
productovereenkomsten en de afrekeningen zijn aan het Algemeen Bestuur ter verantwoording 
voorgelegd. Daarnaast is het bestuurlijk overleg in toenemende mate een platform voor 
aangrenzende beleidsterreinen geweest.  
 
Toelichting op de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige gemeenschappelijke regeling 2007-
2010 
De gemeenschappelijke regeling is op enkele punten gewijzigd, dit betreft de volgende wijzigingen: 

1. De gemeenschappelijke regeling zal worden aangegaan voor een periode van 4 jaar met 
een herijkingsmoment na 2 jaar. Hiervoor is gekozen omdat de verplichte winkelnering 
waarschijnlijk komt te vervallen per 1 januari 2013. Gemeenten hebben de mogelijkheid 
om, zonder verdere gevolgen, op 31 december 2012, uit de gemeenschappelijke regeling 
te stappen. Op 1 januari 2013 gaat de regeling dan verder met de gemeenten die in de 



 
 

  
Dienstverlening 

regeling willen blijven. Omdat het kosteloos uitstappen uit de gemeenschappelijke regeling 
in artikel 3 niet zo specifiek benoemd is, heeft de voorzitter van het OLIVER een 
toelichtende brief (d.d. 6 april 2011) hierover opgesteld voor alle leden van het OLIVER. 
Deze brief, die aan de stukken is toegevoegd, maakt onlosmakelijk deel uit van de 
regeling. 

2. Het aantal leden van OLIVER is veranderd doordat de gemeente Rozenburg bij de 
gemeente Rotterdam is gevoegd. In de gemeenschappelijke regeling 2007-2010 telt het 
OLIVER 20 gemeentelijke leden. In maart 2010 is Rozenburg bij gemeente Rotterdam 
gevoegd. Dit betekent dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling 19 gemeentelijke leden 
zal tellen. 

3. Artikel 19 lid 3 vervalt in verband met wijziging WGR. Per 1 januari 2006 hoeven 
gemeenschappelijke regelingen niet aan de Gedeputeerde Staten te worden verzonden. 
Dit artikel zal om deze reden uit de gemeenschappelijke regeling worden verwijderd.  

4. Aan de gemeenschappelijke regeling is een reglement van orde toegevoegd. De 
gemeenschappelijke regeling kende voorheen geen reglement van orde, omdat de meeste 
afspraken reeds in de gemeenschappelijke regeling waren vastgelegd. Voor de 
volledigheid zal bij de nieuwe gemeenschappelijke regeling een reglement van orde 
worden gevoegd. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Na vaststelling van de gemeenschappelijke regeling door alle gemeenten zal dit bekend worden 
gemaakt, onder andere in de notulen van het OLIVER, en treedt de regeling in werking. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
n.v.t. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
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