
Afval Verwijdering Utrecht 

Postbus 3250 

3764 AB   Soest 

035-6032303 

 

Soest, 6 oktober 2022 

 

Aan de colleges van de AVU-gemeenten 

 

 

Bijlagen: - Toelichting op het ontwerp-wijzigingsbesluit GR-AVU 

- Ontwerp-wijzigingsbesluit GR-AVU 

- Model-raadsbrief 

 

 

Geacht college, 

 

Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wet 
regelt alle soorten samenwerkingsverbanden binnen het publieke domein, hoe overheden in welke 
vormen met elkaar kunnen samenwerken. Uit onderzoeken was gebleken dat bestuurlijk invloed door 
gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen te wensen overliet. De 
nieuwe wet geeft daarmee invulling aan de afspraak uit het regeerakkoord dat de Wgr wordt 
aangepast om de politieke verantwoording over samenwerking tussen overheden te verbeteren en de 
democratische legitimiteit te versterken. 
 
De wetswijzigingen van de Wgr zijn deels direct werkend en leiden deels tot een verplichting tot 

aanpassing van de bestaande gemeenschappelijke regelingen. Door de wijziging van de Wgr is wijziging 

van een aantal artikelen van de huidige GR-AVU aldus noodzakelijk. Voor de gemeenschappelijke 

regelingen geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2024, dan dienen de regelingen te zijn aangepast. De 

reden dat wij het ontwerp-wijzigingsbesluit reeds nu aan de colleges en raden voorleggen is ingegeven 

door efficiëntieoverwegingen, vanwege het complexe en langdurige wijzigingsproces van 

gemeenschappelijke regelingen.  

 
Tegelijkertijd met het implementeren van de wijzigingen, kan de GR-AVU 2018 worden aangepast op 
de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2021, op de invoering van het 
arbeidscontract voor ambtenaren per 1 januari 2021 én op de Wet Open Overheid (Woo) die op 1 mei 
2022 van kracht is geworden. 
 

Wij stellen u voor om de GR-AVU te wijzigen. Daartoe treft u bijgaand aan een ontwerp-

wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling AVU (verder: GR-AVU). In de bijgevoegde 

toelichting gaan wij nader in op de voorgestelde wijzigingen.  Wij verzoeken u in te stemmen met het 

voorgestelde ontwerp-wijzigingsbesluit en het aan uw raad voor te leggen ten behoeve van het 

kenbaar maken van zienswijzen.  Op grond van het gewijzigde artikel 1 van de Wgr dient u uw raad 

hiervoor een termijn van 8 weken te geven. U kunt hiervoor desgewenst de bijgevoegde model-

raadsbrief en ook de toelichting gebruiken. Eventuele wensen uwerzijds, alsmede uw oordeel ten 

aanzien van eventuele zienswijzen van de raad, kunt u aan het Dagelijks Bestuur van de AVU kenbaar 

maken. 



Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

De Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 ingestemd met een wijziging van de Wgr en de 

Gemeentewet met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen. Deze wijziging is op 1 juli 2022 

in werking getreden. Deze wijziging beoogt een versterking van de democratische legitimatie van de 

gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de invloedsmogelijkheden van de raden. 

Gemeenteraden krijgen hiermee meer mogelijkheden om hun kaderstellende en controlerende rol 

binnen deze samenwerkingsverbanden te versterken.  

 

De huidige GR-AVU (vastgesteld 12 december 2018) en de door de AVU georganiseerde betrokkenheid 

van de raden zijn getoetst aan de gewijzigde Wgr. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de AVU al 

voldoet aan de doelstelling van de wetswijzing, namelijk grotere invloed van de raden bij de 

taakuitvoering van de AVU. De betrokkenheid en invloed van de raden is bij de AVU reeds ruimer 

geborgd dan op grond van de bestaande Wgr is vereist. Zo betrekt de AVU ambtelijk en bestuurlijk de 

raden naast de formele instrumenten in de Wgr en de huidige GR-AVU bij besluiten met betrekking tot 

het ‘wat’ en het resultaat van de AVU. Met het voorliggende ontwerp-wijzigingsbesluit wordt vanuit 

die gedachte een voorstel gedaan voor de aanpassing van de huidige GR-AVU aan de gewijzigde Wgr. 

 

Vervolgtraject 

Wij verzoeken u wanneer u hebt ingestemd met het voorgestelde ontwerp-wijzigingsbesluit dit zo 

spoedig mogelijk aan uw raad aan te bieden voor het kenbaar maken van zienswijzen.  

Ten behoeve van de tijdige verwerking in een definitief voorstel en besluit, vragen wij u tevens om de 

raad hiervoor een zodanige termijn te geven dat u uiterlijk 1 februari 2023 de zienswijzen van uw raad, 

alsmede uw eventuele reactie daarop, of wensen van uw college aan het Dagelijks Bestuur van de AVU 

door kunt geven. Vervolgens worden door de AVU definitieve voorstellen voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 28 juni 2023 voorbereid. Daarna wordt het concept-wijzigingsbesluit aan de 

colleges voorgelegd en kan de definitieve procedure voor instemming van de colleges met de concept-

wijzigingsbesluiten, en toestemming van de raden, starten. Naar verwachting kan het Algemeen 

Bestuur op 13 december 2023 de gewijzigde GR-AVU vaststellen. 

 

Hoogachtend, 

Het Dagelijks Bestuur van de AVU, 

namens hen, 

 

was getekend, 

 

F.A. van Dijk, 

directeur-secretaris. 


