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Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2007-2010 
 
1. Voorstel 
De gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie 2007-2010 vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
Het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie 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 huidige gemeenschappelijke regeling van het OLIVER heeft 
een doorlooptijd van januari 2004 tot en met 31 december 2006. Voor de periode vanaf 1 januari 
2007 dient er een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld te worden.  
 
3. Aspecten 
 
Betrokkenen 
De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de 18 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 collegeleden van 
de 22 betrokken gemeenten. Het is gebruikelijk dat de wethouder van de gemeente Rotterdam met 
de portefeuille volwasseneneducatie voorzitter is. Het dagelijks bestuur van het OLIVER bestaat uit 
de voorzitter, en vier uit het algemeen bestuur gekozen bestuurders. In de vergadering van 28 juni 
2006 is het nieuwe Dagelijks Bestuur geïnstalleerd. Samen met de portefeuillehouder van de 
gemeente Rotterdam vormen de portefeuillehouders van de gemeente Schiedam, Capelle aan den 
IJssel, Hellevoetsluis en Ridderkerk het nieuwe Dagelijks Bestuur. Wethouder Zwiers zal tevens 
als vice-voorzitter functioneren. 
 
Resultaten 2004-2006 
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 uiteindelijke 
raam- en productovereenkomsten en de afrekeningen zijn aan het Algemeen Bestuur ter 
besluitvorming voorgelegd. Daarnaast is het bestuurlijk overleg in toenemende mate een platform 
voor aangrenzende beleidsterreinen geweest. 
 
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. huidige gemeenschappelijke regeling 2004-2006 
De huidige gemeenschappelijke regeling is slechts op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste 
wijzigingen zijn: 
1. De rol van de Stadsregio wordt een andere dan in de bestaande regeling. In de huidige 

regeling is de stadsregio lid van het DB.  Voorstel wordt de samenwerkingsrelatie tussen de 
stadsregio met de OLIVER-gemeenten in de considerans op te nemen. Uit artikel 14, tweede 
lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, volgt dat het niet wenselijk is dat leden van 
het dagelijks bestuur van buiten het algemeen bestuur komen. Een positie als (vice)voorzitter 
van het algemeen bestuur komt hiermee eveneens te vervallen.   
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2. Met de inwerkingtreding van de Wet extern klachtrecht is het mogelijk geworden dat de 
ombudsmaninstantie van een der deelnemende gemeenten bevoegd is de klachten van 
derden jegens de besturen van de regeling in behandeling te nemen. Voorgesteld wordt om de 
gemeentelijke ombudsman van Rotterdam (i.p.v. de nationale ombudsman) tot de bevoegde 
klachteninstantie te maken.  

 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de gemeenschappelijke regeling door alle gemeenten zal dit op de gebruikelijke 
wijze bekend gemaakt worden en treedt de regeling in werking. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
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