
AMENDEMENT        

Raadsvergadering van 
: 24 november 2022 

Onderwerp : Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR VRU 2022

Ondergetekenden,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

Constaterende dat:

De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen sinds 1 juli jl. de mogelijkheid biedt om een 
gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen

Overwegende dat: 

Deze gemeenschappelijke adviescommissie deelnemende gemeenteraden in staat stelt om meer 
betrokken te raken bij gemeenschappelijk regelingen door middel van advies aan het algemeen 
bestuur en aan deelnemende gemeenteraden

Op grond van artikel 24a lid 1 het algemeen bestuur een gemeenschappelijke adviescommissie instelt 
op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk

Op grond van artikel 24a lid 2 het algemeen bestuur de bevoegdheden, de taken en werkwijze van de 
commissie regelt, nadat het de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid heeft 
gesteld hun wensen en bedenkingen hieromtrent ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.

De gemeenteraad van Woudenberg voor wat betreft de GR VRU eerst een voorstel van de VRU moet 
ontvangen over de bevoegdheden, de taken en werkwijze van de commissie alvorens zijn wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de VRU

Stelt voor het Raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Met betrekking tot het ontwerp wijzigingsbesluit GR VRU 2022 een zienswijze in te dienen, en wel 
door de tweede en derde alinea van de voorgestelde schriftelijke reactie aan de VRU als volgt aan te 
passen: 

“Tijdens de raadscommissie van 8 november jl. is het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-VRU besproken. 
De gemeenteraad van Woudenberg heeft besloten om een zienswijze in te dienen op het ontwerp. 

De wetswijziging gemeenschappelijk regeling biedt de mogelijkheid om een gemeenschappelijke 
adviescommissie vanuit de deelnemende gemeenteraden in te stellen. De gemeenteraad van 
Woudenberg merkt op dat het algemeen bestuur van de VRU conform artikel 24a van de Wet op de 
Gemeenschappelijke Regelingen een gemeenschappelijke adviescommissie kan instellen op voorstel 
van de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk, maar eerst nadat het de deelnemende 



gemeenteraden in staat heeft gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Thans ligt 
er echter nog geen voorstel dat de bevoegdheden, de taken en werkwijze van een in te stellen 
gemeenschappelijke adviescommissie regelt. De gemeenteraad van Woudenberg verzoekt u daarom 
om een dergelijk voorstel in samenspraak met de accounthouders namens de raden van de 
deelnemende gemeenten te ontwikkelen, zodat de deelnemende gemeenteraden van de GR VRU hun
wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorstel kenbaar kunnen maken aan het algemeen 
bestuur. Daarna kunnen de deelnemende gemeenteraden op grond van een definitief voorstel 
besluiten of zij deelnemen aan de gemeenschappelijke adviescommissie.”

Woudenberg, 24 november 2022
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