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Geadviseerd besluit
1. De antwoordbrief vast te stellen en te versturen naar het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard. 

2. Het college te mandateren mee te werken aan het onderzoek en de GRNR te verzoeken om de 
raad te informeren over de onderzoeksresultaten.



2/4

Raadsvoorstel
Inleiding
Op 3 juni jl. heeft het college, na consultatie van uw commissie Samen leven en Samen wonen op 19 
mei jl.,  een zienswijze gegeven op de ontwerpbegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging van 
2022 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard (GRNR). Bij brief van 7 juli jl. heeft het 
algemeen bestuur uw gemeenteraad meegedeeld dat de zienswijze niet heeft geleid tot een 
aanpassing van de begroting en de begrotingswijziging. En dat het algemeen bestuur de 
begroting  2023 en eerste begrotingswijziging 2022 op 4 juli jl. heeft vastgesteld.

De gemeente Barendrecht heeft als deelnemende gemeente ook een zienswijze ingediend op de 
ontwerpbegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022. In hun zienswijze heroverweegt de 
gemeente Barendrecht het belang van deelname van de gemeente Barendrecht in de 
gemeenschappelijke regeling. De gemeente Barendrecht wil graag eerder dan de einddatum van 1 
januari 2030 op constructieve wijze met de gemeenten Rotterdam en Ridderkerk spreken en 
onderhandelen over uittreding c.q. opheffing van het GR-construct. 

In de reactie op de zienswijze van de begroting en de begrotingswijziging vraagt het algemeen 
bestuur aan uw gemeenteraad of u bereid bent om mee te werken aan uittreding c.q. opheffing van de 
GRNR zodat het gesprek en onderzoek (in opdracht en onder aansturing van de GRNR) in gang gezet 
kan worden.

Beoogd effect
Beantwoording van het verzoek van de GRNR. 

Relatie met beleidskaders
Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard. 

Argumenten
1.1 Met de beantwoording van het verzoek geeft uw gemeenteraad aan dat u wil meewerken aan een 
onderzoek en dat op basis van de uitkomsten van dat onderzoek pas een antwoord kan worden 
gegeven op de vraag of u bereid bent mee te werken aan uittreding c.q. opheffing van de GRNR. 
U wordt door het algemeen bestuur van de GRNR verzocht aan te geven of u bereid bent om mee te 
werken aan uittreding c.q. opheffing van de GRNR, zodat het gesprek en onderzoek in gang gezet 
kunnen worden. Deze vraag kan zonder onderzoek niet op voorhand worden beantwoord, omdat de 
gevolgen en risico's voor Ridderkerk niet duidelijk zijn. Daarvoor is eerst onderzoek noodzakelijk 
waarin deze aspecten worden meegenomen. Pas daarna kan uw gemeenteraad, al dan niet op basis 
van een voorstel van het algemeen bestuur, een besluit nemen tot opheffing of uittreding. 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
Als geen medewerking wordt verleend aan het verzoek (en daarmee impliciet wordt aangegeven 
tegen uittreding of opheffing te zijn) wordt het onderzoek door de GRNR toch uitgevoerd, maar dan 
zonder de inbreng van Ridderkerk. 

Uitvoering/vervolgstappen
De afhandeling van het verzoek is verder een aangelegenheid van het college. Als uit onderzoek blijkt 
dat dit kan leiden tot een voorstel aan uw gemeenteraad tot opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling zal het college hiertoe een voorstel doen. 

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
In dit stadium nog niet van toepassing. De GRNR draagt als opdrachtgever de kosten van het 
onderzoek. De financiële consequenties van uittreding of opheffing zullen bij het onderzoek in beeld 
worden gebracht. 
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Juridische zaken
Uittreding van de GRNR is niet mogelijk zonder de instemming van de andere deelnemers. 
Instemming is afhankelijk van de juridische en financiële gevolgen die met het onderzoek in beeld 
worden gebracht. 

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Communicatie is vooralsnog een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de GRNR. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

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

 

Bijlagen
1. Reactie GRNR op zienswijze begroting 2023.pdf  
2. Concept antwoordbrief GRNR onderzoek uittreding-opheffing.pdf  
3. 20160101 - Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
13 oktober 2022

Zaaknummer:
500342

Onderwerp:
Verzoek Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard 
inzake onderzoek naar 
uittreding/opheffing

Commissie samen leven en 
samen wonen rk
29 september 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022,

BESLUIT:

1. De antwoordbrief vast te stellen en te versturen naar het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard. 

2. Het college te mandateren mee te werken aan het onderzoek en de GRNR te verzoeken om de 
raad te informeren over de onderzoeksresultaten.


