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Geadviseerd besluit
1. De zienswijzebrief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van 
opmerkingen op het concept van de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, vast te 
stellen en te versturen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij brief van 23 februari 2023 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 
(GR SVHW) het concept van de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling 2023 toegezonden. 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze bij het college naar voren te brengen (zie ook het kopje Juridische zaken). Aanleiding 
voor de wijziging is de fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de gemeente 
Voorne aan Zee per 1 januari 2023.

Beoogd effect
Vanuit de controlerende rol van uw raad een mening te geven ten aanzien van de concept 1e wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 Conform de (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze bij het 
college naar voren te brengen

1.2 Herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in de gemeente Voorne aan 
Zee maakt het noodzakelijk dat de GR SVHW 2023 gewijzigd dient te worden 
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne waren vóór de gemeentelijke herindeling 3 
afzonderlijke deelnemers van de GR SVHW. Nu deze drie de gemeenten per 1 januari 2023 één 
nieuwe gemeente vormen, heeft dit gevolgen voor het aantal deelnemers en inherent daaraan de 
stemverhouding binnen de GR SVHW. Op grond hiervan dient de GR SVHW 2023 gewijzigd te 
worden.  
 
1.3 Met de wijziging worden er geen inhoudelijke of beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd
De doorgevoerde wijzigingen betreffen:

• De deelnemers aan de Regeling.
• Het aantal leden van het Algemeen bestuur.
• De wijziging van verschillende stemverhoudingen.
• Het opnieuw vastleggen van de overgedragen bevoegdheden qua uit te voeren regelingen. 

Het aantal deelnemers van SVHW wijzigt door de herindeling van 15 naar 13 (12 leden van de 
gemeentelijke deelnemers en het waterschap Hollandse Delta). De volgende wijzigingen worden 
voorgesteld: 

• Het aantal leden van het Algemeen Bestuur wijzigt van 16 naar 14 leden. Na wijziging zijn er 
14 leden (12 leden van de gemeentelijke deelnemers en 2 leden voor het waterschap 
Hollandse Delta). 

• Het minimaal aantal vereiste aanwezige deelnemers voor het openen van een vergadering 
van het Algemeen Bestuur wordt gewijzigd van 9 naar 8.  

• Ten aanzien van de stemverhouding wordt het aantal toegekende stemmen van het Dagelijks 
Bestuur van het waterschap Hollandse Delta ook teruggebracht van 8 naar 7 stemmen. De 
overige gemeentelijke deelnemers behouden hun stem: 1 stem per deelnemer.

• Voor een situatie waarbij het vereiste aantal aanwezige deelnemers thans is gesteld op 13, 
wordt dit gewijzigd naar 11.   

• De overgedragen bevoegdheden van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en 
Westvoorne worden opnieuw vastgesteld als te zijn de overgedragen bevoegdheden van de 
“nieuwe” gemeente Voorne aan Zee.

Overleg gevoerd met
SVHW.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.



3/4

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming zal SVHW op de hoogte worden gebracht van de zienswijze van uw raad. 
 
SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers de 1e wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 vaststellen. En deze vervolgens eind april opnieuw 
toesturen aan uw gemeenteraad om toestemming aan het college te verlenen voor het wijzigen van 
de regeling. 
De beoogde planning is als volgt:

• Toezending vastgestelde 1e wijziging door SVHW aan uw raad: 26 april 2023
• Commissie: 1 juni 2023
• Raad: 8 juni 2023
• College: 12 juni 2023 (definitief besluit wijziging regeling)

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Juridische zaken
Met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in 2022 heeft uw gemeenteraad het 
recht gekregen om op een eerder moment betrokken te worden bij gemeenschappelijke regelingen die 
zijn of worden getroffen door het college. Uw raad heeft onder andere de mogelijkheid om een 
zienswijze te geven op voorgenomen wijzigingen van zo’n gemeenschappelijke regeling. De 
voorgenomen wijziging van de GR SVHW wordt nu voor een zienswijze aan u voorgelegd.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Inclusiviteitstoets
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
SVHW wordt door het college in kennis gesteld van de bijgevoegde brief als zienswijze op de concept 
1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief  zienswijze 1e wijziging GR SVHW 2023.pdf  
2. concept 1e wijziging GR SVHW 2023.pdf  
3. Bijlage bij GR SVHW als bedoeld in artikel 4 .pdf  
4. Concept brief zienswijze 1e wijziging GR SVHW 2023.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
13 april 2023

Zaaknummer:
732585

Onderwerp:
Zienswijze concept 1e wijziging 
GR SVHW 2023 Commissie samen wonen

30 maart 2023

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 maart 2023,

BESLUIT:

1. De zienswijzebrief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van 
opmerkingen op het concept van de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, vast te 
stellen en te versturen.


