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Ondergetekende,
Constaterende dat;
-

De gemeente Woudenberg deelneemt aan 5 gemeenschappelijke regelingen;
Dat de gemeenschappelijke regelingen veel voordelen met zich meebrengen voor
de gemeente;
Dat bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling o.a. de
stemverhoudingen worden geregeld en worden vastgelegd in de statuten;
Grotere gemeenten meer stemgewicht hebben dan kleinere gemeenten zoals
Woudenberg. Dit bij de meeste onderwerpen ook begrijpelijk is.
Het VNG aangeeft dat in de statuten van de GR kan worden bepaald dat besluiten
plaatsvinden bij unanimiteit, twee-derde meerderheid of gewone meerderheid.

Overwegende dat;
-

Wij als gemeente Woudenberg het standpunt uitdragen dat overschotten op de
jaarrekeningen bij de gemeenschappelijke regelingen terug moeten vloeien naar
de deelnemende gemeenten;
Wij het niet (altijd)juist vinden dat de overschotten op de jaarrekeningen worden
toegevoegd aan de reserve binnen de gemeenschappelijke regeling;
Wij dit jaar al meerdere malen geconfronteerd zijn met overschotten op de
jaarrekeningen die zijn toegevoegd aan de reserve van de GR, ondanks een
tegenstem van onze gemeente;
Wij als kleine gemeente hiervoor geen meerderheid krijgen bij de besluitvorming;
Tekorten direct in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten door
verhoging van de jaarlijkse bijdrage.

Stelt voor;
Het college te verzoeken;
- In gesprek te gaan met het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen
omtrent de besteding van overschotten op de jaarrekeningen;
- Binnen het bestuur aan te geven dat Woudenberg als uitgangspunt
hanteert en uiteindelijk als doel wil bereiken dat overschotten op de
jaarrekening terug moeten vloeien naar de deelnemers;
- Binnen het bestuur van de GR te zoeken naar een oplossing om meer recht
te doen aan ons uitgangspunt en met name voor de kleinere gemeenten;
- Om mogelijk afspraken te maken over een andere stemverhouding, in het
geval het gaat om de besteding van overschotten op de jaarrekeningen;
- Dat voor overige besluiten de eerder afgesproken stemverhoudingen van
toepassing blijven;
- De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoering
van deze motie d.m.v. een notitie.
Woudenberg, 1 juli 2021

M. van de Hoef, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

