
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en 
Venlo;

Overwegende dat naast een inhoudelijke wijziging, de gemeenten Asten en Someren zullen toetreden 
tot de regeling;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en 
Midden-Limburg:

Artikel I
In de aanhef worden Asten en Someren toegevoegd, waardoor deze als volgt gaat luiden:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roermond, Weert, 
Nederweert, Venlo, Asten en Someren.

Artikel II
In artikel 1 onder f wordt “en / of van de provincie Noord-Brabant” toegevoegd, waardoor deze 
bepaling als volgt gaat luiden: 

Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en / of 
van de provincie Noord-Brabant;

Artikel III
In artikel 14 lid 2 wordt “maandelijks” vervangen door “eens per 2 maanden”, zodat lid 2 als volgt 
gaat luiden:

Het opdrachtgeversoverleg vergadert eens per 2 maanden en verder zo vaak als een lid dit 
onder opgave van redenen schriftelijk verzoekt.

Artikel IV
In artikel 14 lid 3 wordt de tekst vervangen door de volgende tekst:

Het opdrachtgeversoverleg bepaalt wie van de leden voorzitter respectievelijk vice-voorzitter 
is van het opdrachtgeversoverleg.

Artikel V
In artikel 20 lid 1 van de regeling wordt 1 april vervangen door 15 april, zodat lid 1 als volgt gaat 
luiden 

Het bestuur stelt jaarlijks voor 15 april  een ontwerpbegroting met de daarbij behorende 
toelichting op voor het daarop volgende jaar. Het bestuur zendt de ontwerpbegroting toe aan 
de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel VI
In artikel 20 lid 4 wordt toegevoegd “van de provincie Limburg”, zodat lid 4 als volgt gaat luiden:



Nadat de begroting is vastgesteld zendt het bestuur de begroting aan de raden van de 
deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hun 
zienswijze naar voren kunnen brengen.

Artikel VII
In artikel 20 lid 5 wordt toegevoegd “van de provincie Limburg en van de provincie Noord-Brabant, 
zodat lid 5 als volgt gaat luiden:

Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 
1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie Limburg en van de provincie Noord-Brabant.

Artikel VIII
In artikel 22 lid 2 wordt toegevoegd “van de provincie Limburg en van de provincie Noord-Brabant, 
zodat lid 2 als volgt gaat luiden:

Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 
vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan de 
raden van de deelnemers en aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en van de 
provincie Noord-Brabant.

Artikel IX
In artikel 31 lid 3 wordt toegevoegd “van de provincie Limburg”, zodat lid 3 als volgt gaat luiden:

Indien de deelnemers onderling niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil 
voorgelegd aan gedeputeerde staten van de provincie Limburg overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 28 van de wet.

Artikel X
In artikel 32 lid 1 wordt toegevoegd “van de provincie Limburg en van de provincie Noord-Brabant, 
zodat lid 1 als volgt gaat luiden:

Het college van de gemeente Roermond zendt een volledig ondertekend exemplaar van deze 
regeling alsmede van besluiten tot wijziging, tot uittreding van, van toetreding tot en tot 
opheffing van deze regeling toe aan gedeputeerde staten van de provincie Limburg en van de 
provincie Noord-Brabant.

Artikel XI
1. Artikel I tot en met X van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na 
bekendmaking;
2. Dit besluit kan worden aangehaald als “eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
ICT Noord- en Midden-Limburg”.

<plaats>, <datum>

Burgemeester en wethouders van Weert
de secretaris de burgemeester


