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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard, zoals 
aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Gemeeschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard, bij 
brief van 15 november 2019.

2. De antwoordbrief vast te stellen en te versturen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw-Reijerwaard.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Tot op heden hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden binnen de gemeenschappelijke 
regeling vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. In artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke 
regeling is beschreven dat de leden van het Dagelijks Bestuur aftreden op de dag waarop de 
zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur afloopt. Op grond van artikel 19 lid 4 van de 
gemeenschappelijke regeling wordt de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de 
installatie van een nieuw bestuur waargenomen door de voorzitter en vice-voorzitter, die hun functie 
blijven waarnemen totdat hun opvolgers deze functie hebben aanvaard. 

De huidige situatie leidt er toe dat de gemeente Rotterdam in de tussentijdse periode na de 
verkiezingen niet betrokken is bij Nieuw-Reijerwaard. Gelet op het belang van de de betrokkenheid 
van Rotterdam is dit een ongewenste situatie.

Beoogd effect
Het wijzigen van de gemeenschapperlijke regeling zorgt dat Rotterdam is betrokken in de periode na 
de verkiezingen tot de installatie van een nieuw bestuur.  

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1. Het is belangrijk dat de gemeente Rotterdam als deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw-Reijerwaard ook in de periode na de verkiezingen tot de installatie van een nieuw bestuur 
betrokken is bij de ontwikeling Nieuw-Reijerwaard. 

De betrokkenheid van de gemeente Rotterdam is van belang bij de ontwikkeling Nieuw-Reijerwaard. 
Rotterdam heeft evenals Barendrecht en Ridderkerk voor 1/3 belang in de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw-Reijerwaard. Om deze reden is het voorstel om de volgende wijziging aan te brengen 
in artikel 14 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling: "De door het Algemeen Bestuur aangewezen 
leden van het Dagelijks Bestuur treden af als lid van het Dagelijks Bestuur op de dag waarop het 
Algemeen Bestuur in de 1e vergadering na de raadsverkiezingen het Dagelijks Bestuur benoemt.".

Overleg gevoerd met
N.v.t

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De procedure om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen is als volgt:

1. Ingevolge artikel 38 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling is het Dagelijks Bestuur 
bevoegd om het Algemeen Bestuur voorstellen te doen inzake het wijzigen van de regeling.

2. Indien het Algemeen Bestuur de wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks 
Bestuur een het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel toekomen aan de raden 
van de deelnemers (artikel 38 lid 2).

3. Wanneer de onderscheiden bestuurorganen van de deelnemers met het voorstel van het 
Algemeen Bestuur hebben ingestemd, komt de wijziging tot stand (artikel 38 lid 3).

4. De wijziging treedt in werking nadat de besluiten van de onderscheiden bestuursorganen van 
de deelnemer worden bekend gemaakt.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.
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Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Conform de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard draagt het college zorg voor de 
bekendmaking van het besluit tot wijziging van de regeling door kennisgeving van de inhoud daarvan 
in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan- huisblad dat in alle 
deelnemende gemeenten verschijnt, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische 
bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad. Besluit tot wijziging 
van de regeling treedt in werking op de in dat besluit aangewezen dag.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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1. Concept brief aan Dagelijks Bestuur 3e wijziging GRNR.docx  
2. Besluit bestuursorganen.docx  
3. 2019-11-13 Brief GRNR derde wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
23 januari 2020

Zaaknummer:
128607

Onderwerp:
3e wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw-Reijerwaard Commissie samen leven en 

samen wonen rk
9 januari 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 december 2019,

BESLUIT:

1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard, zoals 
aangeboden door het Dagelijks Bestuur van de Gemeeschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard, bij 
brief van 15 november 2019.

2. De antwoordbrief vast te stellen en te versturen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw-Reijerwaard.


