
Geachte raadsleden,

Bij de oplevering door de regiegroep van de eindproducten uit het project Grip op Regionale 
Samenwerking is een aantal aanbevelingen aan de raden van de zeven Midden-Limburgse 
gemeenten gedaan. Ook is een brief aan de gemeenschappelijke regelingen gezonden met daarin 
een viertal verzoeken om de positie van de raden in aanvulling op de toen geldende wettelijke 
voorschriften te versterken. Inmiddels is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
in werking getreden. 

De WGR is op de volgende punten gewijzigd:
 De raden kunnen binnen 8 weken na ontvangst van het ontwerp van een GR (hierbij gaat 

het om treffen, wijzigen, toetreden of uittreden) hun zienswijze naar voren brengen.
 Een GR dient bepalingen te bevatten omtrent de voorwaarden waaronder kan worden 

uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen 
voor het vermogen van de rechtspersoon en de deelnemende gemeenten.

 Een GR moet bepalen over welke bestuursbesluiten de raden voorafgaand aan het nemen 
van het besluit een zienswijze naar voren kunnen brengen. Het DB wordt verplicht om 
voorafgaand aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is gegeven de raden 
schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van het oordeel over de zienswijze en de 
conclusies daaromtrent.

 Een GR dient bepalingen te bevatten over de wijze waarop aan ingezetenen en 
belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden 
betrokken.

 Een GR moet bepalingen inhouden omtrent de evaluatie van de regeling.
 Het bestuur wordt verplicht de raden alle inlichtingen te geven die zij nodig hebben voor de

uitoefening van hun taken. Een GR moet aangeven hoe de inlichtingen worden verstrekt.
 Het DB moet de raden voorafgaand aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en 

gemotiveerd in kennis stellen van zijn oordeel over de zienswijze en de conclusies die het 
daaraan verbindt.

 De termijnen voor het toezenden van de ontwerpbegroting en de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening zijn gewijzigd, waardoor raden meer 
tijd hebben voor het indienen van een zienswijze.

De griffiers van de zeven Midden-Limburgse gemeenten zijn onlangs bijeen gekomen om de 
gevolgen van de wetswijziging te bespreken in relatie tot de resultaten van het GRIP-project. Met 
deze wetswijzigingen wordt voor een deel tegemoet gekomen aan de in het project gesignaleerde 
knelpunten die hebben geresulteerd in de aanbevelingen aan de raden en de verzoeken aan de 
gemeenschappelijke regelingen. Voor een deel gaan de wijzigingen zelfs verder.

Het deel van de gewijzigde WGR dat rechten geeft aan raadsleden gaat op 1-7-2022 direct in. Voor
het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om 
zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een 
implementatieperiode van 2 jaar.
De Midden-Limburgse griffiers vinden het van groot belang dat de gemeenschappelijke regelingen 
de wetswijzigingen zo snel mogelijk oppakken. Daarom is afgesproken dat wij onze raden in 
overweging geven om bij de eerstvolgende mogelijkheid om zienswijzen in te brengen op stukken 
uit de P&C-cyclus van de gemeenschappelijke regelingen aandacht te vragen voor de beoogde 
wijzigingen.

Dat kan op de volgende wijzen:
1) Het amenderen van een raadsvoorstel waarin het college voorstelt geen zienswijze in te 

dienen en te besluiten wel een zienswijze in te dienen;
2) Het amenderen van een door het college voorgestelde zienswijze die niet ingaat op deze 

aspecten.

Een conceptamendement gaat als bijlage hierbij en kan door de raad worden gebruikt bij de 
besluitvorming over het voorliggende beleidsstuk.

Met vriendelijke groet,

Madeleine Wolfs-Corten.


