Week 14, 6 april 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de
Jutter en de Hofgeest.

INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Gehandicaptenparkeerplaats
Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven
Beleidsnota en beleidskaart Archeologie Velsen
Vrijmarkt Koningsdag 2017
Vergaderingen gemeenteraad Velsen IJmondcommissie 18 april 2017
Gemeenschappelijke regeling ReinUnie

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 1 april 2017
tot en met 7 april 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Snippenbos ong. Kavel 1, oprichten woning (05/04/2017) 9038-2017;
Snippenbos ong. Kavel 12, oprichten woning (05/04/2017) 9035-2017;
Snippenbos ong. Kavel 13, oprichten woning (05/04/2017) 9031-2017;
Trompstraat 208, verlengen bestaande liftschacht d.m.v. een dakuitbouw (07/04/2017) 9267-2017;
Kennemerlaan 52 (RD. 0002, 0003, 0004), legaliseren oprichting 4 appartementen (04/04/2017) 9326-2017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 37, plaatsen dakopbouw (03/04/2017) 8868-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 20, kappen boom (02/04/2017) 8698-2017.
Velserbroek
Hofgeesterweg 3, gedeeltelijke wijziging gebruik agrarische bebouwing naar pensionstalling paarden
(03/04/2017) 8834-2017;
Mandenmakerstraat 31, wijzigen gevel (06/04/2017) 9179-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
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IJmuiden
Noordersluisweg ong., tijdelijk plaatsen windmast (11/04/2017) 4971-2017.
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, Strong Viking Sportevenement (11/04/2017) 4298-2017.

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Boerhaavestraat 6, plaatsen erker en dakkapel (6/04/2017)3855-2017;
Snippenbos ong. kavel 2, oprichten woning (07/04/2017) 5361-2017;
Snippenbos ong. kavel 3, oprichten woning (07/04/2017) 5360-2017;
Snippenbos ong. kavel 8, oprichten woning (07/04/2017) 3293-2017;
Snippenbos ong. kavel 9, oprichten woning (07/04/2017) 3297-2017;
Snippenbos ong. kavel 10, oprichten woning (07/04/2017) 2798-2017;
Snippenbos ong. kavel 11, oprichten woning (07/04/2017) 2800-2017;
Snippenbos ong. kavel 16, oprichten woning (10/04/2017) 6104-2017;
Orionweg 67, dichtzetten inpandig balkon (10/04/2017) 6834-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 3, plaatsen dakkapel (07/04/2017) 4367-2017.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan 144, tijdelijk plaatsen van opslagcontainers (07/04/2017) 3710-2017
Waterlandweg 2, plaatsen uitbouw begane grond en wijzigen kozijnen (07/04/2017) 6036-2017(gemeentelijk
monument)
Velserbroek
Linie 25, aanpassen dakhoogte en plaatsen van hekwerk (05/04/2017) 2014-2017;
Boeier 15, plaatsen erker met luifel (07/04/2017) 3977-2017;
Zwanebloembocht 172, vergroten woning (07/04/2017) 8095-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kingsday party cafe de Griffioen op 27-04-2017 van 13:00 t/m 20:00 uur, locatie: t.h.v. Trompstraat 79a te Ijmuiden
(op straat en in middenberm) ( 10/04/2017) 5564-2017
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APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
locatie duingebied Ampèrestraat en activiteiten zone 3 strand IJmuiden, op 14 april 2017 van 10.00 uur tot max. één
uur na zonsondergang (06-04-2017) 6816-2017
Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ongenummerd (locatie Blekersduin) te Santpoort-Zuid, het bouwen van een
parkeergarage, supermarkt met 9 appartementen, een appartementengebouw met 22 woningen en 14
grondgebonden woningen inclusief herinrichting aangrenzende gronden (w14.000598).
Beroep
De omgevingsvergunning met de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 18 april 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken (bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden). Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu
Actueel/inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0453.OM0030BLEKERSDUIN1-R001.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend
tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag
na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
Het beroep- en verzoekschrift kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze

2. Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
-

een parkeerplaats aan de Dinkgrevelaan nabij de ingang van buurthuis Het Terras te Santpoort-Noord aan
te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van bord E6 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf
1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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3. Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 6 april
2017 het bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) heeft
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhaven” heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober
2016, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.
Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor was de ontwikkeling van het project
'De Binnenhaven' mogelijk. In 2012 is het laatste deel van de eerste fase opgeleverd en sindsdien ligt de
ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen van het oorspronkelijk programma
sterk veranderd. De eigenaar van de grond heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar
is en stelt voor om de beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50
grondgebonden woningen. Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is dit
bestemmingsplan opgesteld.

Korte zakelijke inhoud wat de raad heeft gedaan met de zienswijzen
In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 5 zienswijzen ingediend. De
reacties gaan met name over de ontsluiting van het binnenterrein en de realisatie van voldoende
parkeergelegenheid. De reacties hebben niet tot wijzigingen van het bestemmingplan geleid. Het college stelt
de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door het park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en het
Appelboompad in IJmuiden.

Ligging plangebied

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan "Binnenhaven"
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) voor een ieder met ingang van 14 april 2017 gedurende
zes weken ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
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Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan
daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

4. Beleidsnota en Beleidskaart Archeologie Velsen
Overal in Velsen zijn, onder onze voeten en op plaatsen waar je het soms helemaal niet verwacht, sporen terug
te vinden van een eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. Op basis van de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg (2007), een aanpassing van de Monumentenwet 1988, de nieuwe Erfgoedwet (2016) en
door opname van bovengenoemde wetgeving in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en in de nieuwe Omgevingswet (2019),is de relatie archeologie en
ruimtelijke ordening nog meer versterkt. Er heeft een sterke decentralisatie van verantwoordelijkheden voor het
archeologisch erfgoed plaatsgevonden naar de gemeente. De nu opgestelde Beleidsnota Archeologie Velsen
en de Beleidskaart Archeologie Velsen(BAV) zijn een uitwerking van deze verantwoordelijkheden.

5. Vrijmarkt Koningsdag 2017
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. Gelet op de
brandveiligheid en de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen, heeft het college van
Burgemeester en Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal voorwaarden
opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht genomen
worden. Op deze manier hoopt de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier beleven
aan de vrijmarkten.
In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
 Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein 1945
wordt afgesloten voor verkeer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 27 april 19.00 uur.
 Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Marktplein). Let op: een
gedeelte van de K. Zegelstraat en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur
tot 19.00 uur.
 Marktplein
Velserbroek
 In het voetgangersgebied van het winkelcentrum Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder de volgende voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een duidelijk
zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis bij de receptiebalie van het
Klant Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de
openbare weg.
Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te blijven
voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de
uitgeklapte luifels.
In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/of op
brandkranen worden neergezet.
Eventuele materialen die over de weg worden opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 4,2 meter
te worden gespannen.
Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door
particulieren is toegestaan.
Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter verkoop worden aangeboden.
Er mag niet worden gebakken en gebraden door middel van open vuur.
Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.
Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
Iedere deelnemer dient na afloop de overgebleven spullen mee te nemen of in de daarvoor bestemde
containers (in IJmuiden) weg te werpen en de ingenomen plaats weer schoon achter te laten.
Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

6. Vergaderingen gemeenteraad Velsen IJmondcommissie 18 april
2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk
Aanvangstijd 19.30 uur
Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de raadsvoorstellen over regionale
onderwerpen in de IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke
raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal in Beverwijk.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567502 of via de mail:
griffie@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt
dan nog contact met u op.
Agenda

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden. Deze wet legt de
basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het Toezicht en de Handhaving van het
omgevingsrecht beter te organiseren.


Toekomst IJmond Samenwerking
Voor de versterking en intensivering van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke
effecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.

Raadsvergadering 11 mei 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)



Verkeersstructuur centrum IJmuiden
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De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van
Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.



Voor het toevoegen van drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel Lange
Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd
met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange
Nieuwstraat NW.





Strategische Agenda

In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische
Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners hebben
meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische Agenda 2020.




Nota Dierenwelzijn Velsen

De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede
samenwerking van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft
nieuwe onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak van
educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.




Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden

Proces en ambitie Kustvisie

De Kustvisie richt zich op het gebied rond de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het
ambitiedocument heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstellen van een
ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis voor een nieuw bestemmingsplan. De raad
beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden,
Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.

 Aanwijzing accountant
De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant aan voor de controle van de
jaarstukken.



Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
 De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden.
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het Toezicht en
de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.

 Toekomst IJmond samenwerking


Voor de versterking en intensivering van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke effecten voor de
inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.

Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Inwoners kunnen, aan het begin van de raadsvergadering, een onderwerp onder de
aandacht van de raadsleden brengen. U kunt zich tot donderdag 6 april, 12:00 uur
aanmelden bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griffie@velsen.nl.
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Graag met vermelding van het onderwerp, uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. De
griffie neemt dan contact met u op.
Volg de raad

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te
beluisteren.
De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via
RTVseaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting van de
Carrousel. Deze is te zien in de week na de Carrousel op de lokale TV en via uitzending
gemist op www.RTVseaport.nl

7. Gemeenschappelijke regeling ReinUnie
Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen maken bekend dat:
Op 21 maart 2017 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft besloten:
1. De gemeenschappelijke regeling ReinUnie te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit en deze
daags na publicatie in werking te laten treden;
2. Wethouders F. Bal en R. Vennik aan te stellen als lid van het algemeen bestuur van ReinUnie;
3. Wethouder A. Verkaik aan te wijzen als vervanger van F. Bal en R. Vennik.
Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling ReinUnie (GR RU) wordt geactualiseerd vanwege wijzigingen in de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. De belangrijkste wijzigingen zijn het toetreden van het college tot de GR RU
en het uittreden van de raad. Andere wijzigingen betreffen de samenstelling en bevoegdheden van het
algemeen en het dagelijks bestuur. Er wordt tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal
technische aanpassingen te doen op basis van de nieuwe wettelijke voorschriften.
Inwerkingtreding
De tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 is in werking getreden één dag later
dan nadat deze op 28 maart 2017 in de Staatscourant is gepubliceerd.
Oude tekst
Nieuwe tekst
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010
(eerste wijziging)

Hoofdstuk I

Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (tweede
wijziging)

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke
grondgebied van de aan deze regeling
deelnemende raden en colleges van de gemeente
Beverwijk, Heemskerk en Velsen;
c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke
regeling deelnemende raden en colleges van de
gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. het samenwerkingsgebied: het gezamenlijke
grondgebied van de aan deze regeling deelnemende
colleges van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen;

Artikel 4 Algemeen bestuur

Artikel 4 Algemeen bestuur

1. De raad van elke gemeente wijst één lid aan
van het algemeen bestuur; dit lid wordt
aangewezen uit de leden van het college van de
deelnemers.

1.

c. deelnemers: de aan deze gemeenschappelijke regeling
deelnemende colleges van de gemeente Beverwijk,
Heemskerk en Velsen

Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden. Elk college
wijst twee leden aan van het algemeen bestuur; deze
leden wordt aangewezen uit de leden van het college..
De colleges kunnen voor ieder lid tevens een
plaatsvervangend lid, voor de colleges uit hun midden,
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2. Een lid van het algemeen bestuur kan bij zijn
afwezigheid worden vervangen door een door het
college uit zijn midden aangewezen
plaatsvervanger.

aanwijzen, dat het lid bij verhindering of ontstentenis
vervangt, Hetgeen in deze regeling is bepaald ten
aanzien van een lid van het algemeen bestuur is van
overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangende
lid.

3. Het in deze regeling ten aanzien van leden
van het algemeen bestuur bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op de
plaatsvervangers.

Artikel 5 Dagelijks bestuur

Artikel 5 Dagelijks bestuur

1.

1.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee
leden van het algemeen bestuur, waarbij de leden door
en uit het algemeen bestuur worden aangewezen.

2.

Bij het aanwijzen van de leden van het dagelijks bestuur,
draagt het algemeen bestuur er zorg voor dat iedere
college in het dagelijks bestuur is vertegenwoordigd. Het
in deze regeling ten aanzien van leden van het dagelijks
bestuur bepaalde is van overeenkomstige toepassing op
de plaatsvervangers.

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden.

2. De in het eerste lid bedoelde leden worden
door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan bij zijn
afwezigheid worden vervangen door een door het
college uit zijn midden aangewezen
plaatsvervanger
4. Het in deze regeling ten aanzien van leden
van het dagelijks bestuur bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op de
plaatsvervangers.

Artikel 6 Voorzitter

Artikel 6 Voorzitter

1. Door het algemeen bestuur wordt uit de leden,
bedoeld in artikel 4 een voorzitter aangewezen, die
voorzitter is van het algemeen bestuur en van het
dagelijks bestuur.

1.

Het algemeen bestuur wijst een van de leden aan als
voorzitter. Het algemeen bestuur regelt de vervanging
van de voorzitter.

2.

De voorzitter is belast met de leiding van de
vergaderingen van het algemeen bestuur en van het
dagelijks bestuur.

3.

De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten
van het dagelijks bestuur

4.

De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen
bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan.

5.

De voorzitter vertegenwoordigt ReinUnie in en buiten
rechte. De vertegenwoordiging kan hij opdragen aan
een door hem aan te wijzen gevolmachtigde.

2. Het dagelijks bestuur wijst uit de overige
leden, bedoeld in artikel 4 een plaatsvervangend
voorzitter aan.
3. De voorzitter is aan het algemeen bestuur
verantwoording verschuldigd voor het door hem
gevoerde bestuur. Hij geeft het algemeen bestuur
mondeling of schriftelijk de door één of meer leden
gevraagde inlichtingen

Paragraaf 3

Werkwijze van bestuur

Paragraaf 3

Werkwijze van bestuur

Artikel 7 Zittingsperiode en beëindiging
lidmaatschap

Artikel 7 Zittingsperiode en beëindiging lidmaatschap

1. De leden van het algemeen en dagelijks
bestuur evenals de voorzitter worden aangewezen
voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de
gemeenteraad.

1. De leden van het algemeen en dagelijks bestuur
evenals de voorzitter worden aangewezen voor een periode
gelijk aan de benoemingsperiode van het college dat hen
heeft aangewezen.

2.

De aanwijzing van de leden van het algemeen

2.

De colleges beslissen aan het begin van elke
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bestuur vindt plaats in de eerste vergadering van de
raden der gemeenten in nieuwe samenstelling, te
houden op de dag met ingang waarvan de leden
van de raad in oude samenstelling aftreden.

3. De leden van het algemeen en dagelijks
bestuur treden af op de dag waarop de leden van

de raden der gemeenten aftreden.
4. Het aanwijzen ter vervulling van plaatsen die
door ontslag, overlijden of om andere reden
openvallen, vindt plaats binnen één maand na dat 
openvallen.
5. Het lid dat ter vervulling van een buiten de
gewone tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid
van het algemeen en dagelijks bestuur is
aangewezen, treedt af op het tijdstip waarop
degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben
moeten aftreden.
6. De leden van het algemeen en dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit
ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen en
dagelijks bestuur, alsmede de raad die hen heeft
aangewezen, op de hoogte. Het ontslag is
onherroepelijk. De leden van het algemeen en
dagelijks bestuur die ontslag hebben genomen,
behouden hun lidmaatschap, totdat onherroepelijk
in hun opvolging is voorzien.
7. De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen.
Van dit ontslag stelt hij het algemeen en dagelijks
bestuur op de hoogte. Hij behoudt zijn functie totdat
in zijn opvolging is voorzien.

zittingsperiode van het college, uiterlijk in de vergadering
volgend op die waarin de benoeming van wethouders
plaatsvindt, over de aanwijzing.
3.
De leden van het algemeen en dagelijks bestuur
treden af op de dag waarop de benoemingsperiode van het
college dat het lid heeft aangewezen, eindigt.
4.
Het lidmaatschap van de leden die door de colleges
van de gemeenten zijn aangewezen, eindigt tevens bij
tussentijdse beëindiging van het wethouderschap of het
burgemeesterschap.
5.
Een persoon waarvan het lidmaatschap als gevolg
van het derde of vierde lid is geëindigd, kan opnieuw worden
aangewezen.
6.
Het aanwijzen ter vervulling van plaatsen die door
ontslag, overlijden of om andere reden openvallen, vindt
plaats binnen één maand na dat openvallen.
7.
Het lid dat ter vervulling van een buiten de gewone
tijd van aftreden opengevallen plaats tot lid van het
algemeen en dagelijks bestuur is aangewezen, treedt af op
het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd,
zou hebben moeten aftreden.
8. De leden van het algemeen en dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen
zij de voorzitter en het college dat hen heeft aangewezen, ,
op de hoogte. Het ontslag is onherroepelijk. De leden van het
algemeen en dagelijks bestuur die ontslag hebben genomen,
behouden hun lidmaatschap, totdat onherroepelijk in hun
opvolging is voorzien.

Artikel 9 Stemrecht en besluitvorming

Artikel 9 Stemrecht en besluitvorming

1.

1.

Het stemrecht is als volgt verdeeld:

a. Het lid dat is benoemd door de gemeente Velsen
heeft één stem.

a. Een lid van het algemeen of dagelijks bestuur dat is
aangewezen door de gemeente Velsen heeft één
stem.

b. Het lid dat is benoemd door de gemeente
Heemskerk heeft één stem.

b. Een lid van het algemeen of dagelijks bestuur dat is
aangewezen door de gemeente Beverwijk heeft één
stem.

c. Het lid dat is benoemd door de gemeente
Beverwijk heeft één stem.
2. In de vergaderingen van het algemeen en
dagelijks bestuur kan slechts worden besloten
indien minimaal twee zitting hebbende leden
tegenwoordig zijn.

Het stemrecht is als volgt verdeeld:

c. Een lid van het algemeen of dagelijks bestuur dat is
aangewezen door de gemeente Heemskerk heeft
één stem.
2.

4. Bij staking van stemmen wordt een beslissing
uitgesteld tot een volgende vergadering.

In de vergaderingen van het algemeen en dagelijks
bestuur kan slechts worden besloten indien meer dan de
helft van de zitting hebbende leden vertegenwoordigd
zijn.

3.

5. Indien de stemmen staken in een ingevolge
het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het
voorstel niet aangenomen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige en gemachtigde leden

4.

Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft
van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van
deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan

3. Besluiten worden genomen bij meerderheid
van stemmen.
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heeft deelgenomen.
5.

Voor het tot stand komen van een beslissing bij
stemming wordt volstrekte meerderheid vereist van hen
die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling
niet anders regelt.

6.

Bij staking van stemmen wordt een beslissing uitgesteld
tot een volgende vergadering.

7.

Indien de stemmen staken in een ingevolge het vierde
lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet
aangenomen.

Artikel 9A. Inlichtingen
1.

Het algemeen bestuur geeft aan de raden en de
colleges van de deelnemende gemeenten ongevraagd
alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste
beoordeling van het door het algemeen bestuur
gevoerde en te voeren beleid.

2.

Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden en de
colleges van de deelnemende gemeenten alle
inlichtingen die door één of meer leden van die raden of
colleges worden verlangd.
Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college
dat hem heeft aangewezen en de raad van die
gemeente, op de in die gemeente gebruikelijke wijze alle
inlichtingen die door het college, de raad of een of meer
leden daarvan, worden verlangd.

3.

Artikel 9B. Verantwoording
1.

Een lid van het algemeen bestuur kan door het college
dat het lid heeft aangewezen, door de desbetreffende
raad of door een of meer leden van die raad op de in die
gemeente gebruikelijke wijze ter verantwoording worden
geroepen voor de wijze waarop dat lid de
desbetreffende gemeente in het algemeen bestuur heeft
vertegenwoordigd.

2.

Het college dat een lid van het algemeen bestuur heeft
aangewezen, heeft de bevoegdheid het door hem
aangewezen lid te ontslaan, indien dat lid het
vertrouwen van het college niet meer bezit.

3.

Omtrent de wijze waarop de in lid 1 en 2 van dit artikel
genoemde verplichtingen dienen te worden
geëffectueerd, kunnen door de afzonderlijke colleges
nadere regels worden gesteld

Hoofdstuk III
Belang, taken en
bevoegdheden

Paragraaf 2

Taken en bevoegdheden

Paragraaf 2

Taken en bevoegdheden

Artikel 11

Taken en bevoegdheden

Artikel 11

Taken en bevoegdheden
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b. het financieel beheer van het onroerend goed,
opgenomen in de lening- en huurovereenkomst,
zoals Tolhek en het gebouwencomplex in VelsenZuid, de vestigingsplaats van NV ReinUnie,
alsmede circa 1250 ondergrondse containers;

b
het financieel beheer van het onroerend goed,
opgenomen in de lening- en huurovereenkomst, zoals het
gebouwencomplex in Velsen-Zuid alsmede circa 1250
ondergrondse containers;

Artikel 12
Strekking overdracht
bevoegdheden

Artikel 12

Voor zover hiervan in deze regeling niet is
afgeweken, komen aan de bestuursorganen van
ReinUnie ter uitvoering van de in artikel 11
genoemde taken de bevoegdheden toe, die aan de
bestuursorganen van de deelnemers behoren.

Voor zover hiervan in deze regeling niet is afgeweken, komt
aan het algemeen bestuur van ReinUnie ter uitvoering van
de in artikel 11 genoemde taken de bevoegdheden toe, die
aan de colleges behoren.

Artikel 13

Artikel 13

Algemeen bestuur

Strekking overdracht bevoegdheden

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is belast met en bevoegd tot:

Het algemeen bestuur is belast met en bevoegd tot:

a.

het doen van voorstellen aan de deelnemers
over toetreding tot, uittreding uit, wijziging van
of opheffing van de regeling;

a.

het doen van voorstellen aan de colleges omtrent
toetreding tot, uittreding uit, wijziging van of opheffing
van de regeling;

b.

het besluiten tot deelname aan
gemeenschappelijke regelingen en het (mede)
oprichten van privaatrechtelijke
rechtspersonen;

b.

het instellen van commissies van advies en commissies
met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

c.

het besluiten tot oprichting van en de deelneming in
stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen waarbij geldt dat hiertoe
slechts wordt besloten indien dat in het bijzonder
aangewezen moet worden geacht voor de behartiging
van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet
genomen dan nadat raden in de gelegenheid zijn
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het
algemeen bestuur te brengen. Het besluit wordt
genomen bij unanimiteit.

d.

Overige bevoegdheden die niet aan een ander orgaan
zijn opgedragen.

c.

het instellen van commissies van advies en
commissies met het oog op de behartiging van
bepaalde belangen.

Artikel 14

Dagelijks Bestuur

Aan het dagelijks bestuur is opgedragen het
dagelijks besturen van het openbaar lichaam voor
zover dat krachtens deze regeling niet aan anderen
is opgedragen.

Artikel 14

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd:
a.
b.
c.
d.
e.

Tot het voeren van het dagelijks bestuur van ReinUnie
Beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden
en uit te voeren
Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van
ReinUnie;
Ambtenaren te benoemen en ontslaan;
Te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen
waarbij geldt dat het algemeen bestuur bevoegd is te
besluiten tot het oprichten van en deelneming in
stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, coöperaties, en onderlinge
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f.

g.

h.

waarborgmaatschappijen.
Te besluiten namens ReinUnie, het dagelijks bestuur of
het algemeen bestuur rechtsgedingen,
bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures
te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te
verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het
algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen
anders beslist;
Het dagelijks bestuur consulteert het algemeen bestuur
en indien nodig de colleges en raden van de
deelnemende gemeenten voordat een besluit wordt
genomen over het beheer, werven of
verkopenonroerend goed zoals bedoeld in artikel 11
onder b van deze regeling. .
Tot het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel
in als buite rechte en het doen van alles wat nodig is ter
voorkoming van verjaring van recht of bezit;

Hoofdstuk IV

Personeel

Hoofdstuk IV

Personeel

Artikel 16

De secretaris

Artikel 16

De secretaris

2. De secretaris wordt door het algemeen
bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Voor de
benoeming wordt door het dagelijks bestuur een
voordracht gedaan.

2. De secretaris wordt door het dagelijks bestuur
benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 18

Artikel 18

Medewerkers

Medewerkers worden benoemd, geschorst en
ontslagen door het dagelijks bestuur.

Medewerkers

vervallen

Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheden
delegeren aan de secretaris.

Hoofdstuk V

FINANCIEN

Hoofdstuk V

Artikel 20

Begroting

Artikel 20 begroting

1. De jaarlijkse ontwerp-begroting wordt voor 1
april voorafgaande aan het dienstjaar door de zorg
van het dagelijks bestuur aan de gemeenteraden
toegezonden.
2. Binnen twee maanden na de toezending van
de in het eerste lid bedoelde bescheiden kunnen de
gemeenteraden hun gevoelen schriftelijk aan het
dagelijks bestuur kenbaar maken.
3. Het dagelijks bestuur onderzoekt het
ingediende zienswijze. Alvorens de jaarlijkse
begroting vast te stellen, neemt het algemeen
bestuur, na overleg met de gemeenteraad die het
gevoelen heeft ingediend, een gemotiveerde

FINANCIEN

1.

Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks een
ontwerpbegroting op en zendt deze voor 15 april toe aan
de raden van de deelnemende gemeenten om hen in de
gelegenheid te stellen om zienswijzen naar voren te
brengen.

2.

De raden van de gemeenten kunnen bij het dagelijks
bestuur voor 1 juli hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen.

3.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de
zienswijze is opgenomen, bij de ontwerpbegroting, en
biedt deze vervolgens aan het algemeen bestuur aan.

4.

Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op
15 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor
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beslissing over het ingediende gevoelen. Deze
beslissing wordt onverwijld schriftelijk meegedeeld
aan de gemeenteraden.

5.

4. Het algemeen bestuur stelt voor 1 juli
voorafgaande aan het dienstjaar de jaarlijkse
begroting vast. Van het vaststellen van de begroting
(en de beslissing van gedeputeerde staten over de
goedkeuring) wordt binnen één maand schriftelijk
mededeling gedaan aan de gemeenteraden.

Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting
aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter
zake bij gedeputeerde staten eventueel hun zienswijze
naar voren kunnen brengen.

6.

Wanneer de (ontwerp) begroting ongewijzigd wordt
vastgesteld, hoeft de begroting niet opnieuw naar de
raden te worden toegezonden.

7.

Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee
weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1
augustus, toe ter kennisgeving aan gedeputeerde
staten.

8.

Op het wijzigen van de begroting zijn de leden 2 tot en
met 7 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing,
tenzij het technische begrotingswijzigingen betreft die
niet zorgen voor een verhoging van de bijdragen van de
deelnemers. Voor laatstgenoemde begrotingswijzigingen
is het algemeen bestuur bevoegd deze vast te stellen
zonder daarvoor een zienswijze van de deelnemers te
verzoeken.

5. Op het wijzigen van de begroting zijn de
voorgaande leden van dit artikel van
overeenkomstige toepassing met uitzondering van
de in het eerste lid en vierde lid van dit artikel
genoemde data.

de begroting dient.

6. In spoedeisende gevallen kan van het
gestelde in het vijfde lid worden afgeweken.

Artikel 21

Rekening

Artikel 21

1. Het dagelijks bestuur stelt zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk voor 1 maart van elk jaar, de ontwerprekening op over het financieel beheer in het
afgelopen dienstjaar met inachtneming van hetgeen
in het Besluit begroting en verantwoording is
geregeld.

1.

2. De ontwerp-rekening wordt binnen veertien
dagen nadat deze aan het algemeen bestuur is
aangeboden aan de gemeenteraden toegezonden.

3.

3. Binnen twee maanden na toezending van de
in het tweede lid bedoelde bescheiden kunnen de
gemeenteraden hun gevoelen schriftelijk kenbaar
maken aan het algemeen bestuur.

2.

Rekening

Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en het
jaarverslag uiterlijk 1 juli definitief vast in het jaar
volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.
Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks de concept
jaarrekening vast en zendt deze voor 15 april aan de
raden van de deelnemende gemeenten.
Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee
weken na vaststelling door het algemeen bestuur, maar
in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het
jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan
gedeputeerde staten.

4. Het bestuur onderzoekt het ingediende
zienswijze. Alvorens de rekening vast te stellen,
neemt het bestuur, na overleg met de gemeente die
het gevoelen heeft ingediend, een gemotiveerde
beslissing over het ingediende gevoelen. Deze
beslissing wordt onverwijld schriftelijk meegedeeld
aan de gemeenteraden.
5. Het bestuur stelt voor 1 juli van elk jaar de
rekening vast en zendt deze zo spoedig mogelijk
door in ieder geval voor 15 september van elk jaar
aan gedeputeerde staten. De in het eerste lid
bedoelde stukken, de in het derde lid bedoelde
schriftelijke gevoelen en de beslissing van het
bestuur terzake worden met de rekening
meegezonden.
6. Van de vaststelling van de rekening door het
algemeen bestuur wordt binnen één maand aan de
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gemeenteraden schriftelijk mededeling gedaan.

Artikel 25

Lasten openbaar lichaam

1. De lasten van het openbaar lichaam bestaan
uit:
a. kosten verbonden aan het financieel beheer van
het onroerend goed, opgenomen in de lening- en
huurovereenkomst,
zoals
Tolhek
en
het
gebouwencomplex
in
Velsen-Zuid,
de
vestigingsplaats van NV ReinUnie, alsmede circa
1250 ondergrondse containers;

Artikel 25
1.

Lasten openbaar lichaam

De lasten van het openbaar lichaam bestaan uit:

a. kosten verbonden aan het financieel beheer van het
onroerend goed, opgenomen in de lening- en
huurovereenkomst, zoals het gebouwencomplex in VelsenZuid, alsmede circa 1250 ondergrondse containers;
b. bestuurskosten.

b. bestuurskosten.
2. De in het eerste lid onder a bedoelde kosten
worden verrekend met de NV Huisvuilcentrale NH;

2. De in het eerste lid onder a bedoelde kosten worden
verrekend met HVC;

Hoofdstuk VI
TOETREDING, UITTREDING,
WIJZIGINGEN EN OPHEFFING

Hoofdstuk VI
TOETREDING, UITTREDING,
WIJZIGINGEN EN OPHEFFING

Artikel 27

Artikel 27

Toetreding

Toetreding
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1. Toetreding door andere gemeenten vindt
plaats indien de raden en de colleges van alle
deelnemers daarin bewilligen.

1.

Toetreding tot de regeling kan geschieden bij een
daartoe strekkend gezamenlijk besluit van colleges
alsmede de toe te treden bestuursorganen en met de
benodigde toestemming van de raden. Aan de
toetreding kunnen door de colleges bepaalde
voorwaarden worden verbonden.

2.

Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de
toetreding.

3.

De toetreding gaat in onmiddellijk nadat de voor de
toetreding noodzakelijke wijziging van de regeling in
werking is getreden of zoveel later als is besloten in het
besluit als bedoeld in het eerste lid.

2. Aan de toetreding kunnen door de deelnemers
bepaalde voorwaarden worden verbonden.
3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van
de toetreding.
4. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar,
volgende op dat waarin de voor de toetreding
noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is
getreden.

Artikel 28

Uittreding

Artikel 28

1. Een deelnemer kan uit de regeling treden door
een daartoe strekkend besluit van de raad van die
deelnemer.

a.

2. Van ieder voornemen tot uittreding van een
deelnemer wordt terstond kennis gegeven aan de
raden van de deelnemers.

b.

3. Het dagelijks bestuur regelt de financiële en
overige gevolgen van de uittreding.

c.

Uittreding

Uittreding uit de regeling kan geschieden door een
daartoe strekkend besluit van het college en de
benodigde toestemming van de raad.
Het algemeen bestuur regelt de financiële gevolgen
van de uittreding en stelt hiervoor een plan op.
De uittreding gaat in op de eerste dag van het jaar
volgend op dat waarin de bekendmaking van de
uittreding is gepubliceerd of een ander tijdstip voor
zover dit overeen is gekomen.

4. Een besluit tot uittreding kan door een
deelnemer niet worden genomen gedurende de
eerste vijf jaren na de inwerkingtreding van de
regeling.

Artikel 29

Wijziging

1. Indien het algemeen bestuur wijziging van
deze regeling wenselijk acht, doet het een daartoe
strekkend voorstel aan de raden en de colleges van
de gemeenten.

Artikel 29

Wijziging

deze regeling kan worden gewijzigd bij unaniem genomen
besluiten van de colleges en met toestemming van de raden.

2. Het belang, de taken en de bevoegdheden
kunnen worden gewijzigd indien de meerderheid
van het aantal zitting hebbende leden van het
algemeen bestuur daartoe besluit. Aan een
dergelijk besluit kan eerst uitvoering worden
gegeven, nadat het is bekrachtigd bij eensluidend
besluit van de raden der gemeenten.
3. De overige bepalingen van de regeling kunnen
worden gewijzigd indien de meerderheid van het
aantal zitting hebbende leden van het bestuur
daartoe besluit. Aan een dergelijk besluit kan eerst
uitvoering worden gegeven, nadat het is
bekrachtigd bij eensluidend besluit van de raden
der gemeenten.
4. Voor zover bij de wijziging wettelijke
bevoegdheden van het college zijn betrokken, dient
het besluit als bedoeld in het eerste lid, te worden
bekrachtigd door een eensluidend besluit van de
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colleges van de gemeenten.

Artikel 30

Opheffing

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij
daartoe strekkende besluiten van de raden en de
colleges van alle gemeenten.
2. In geval van beëindiging besluit het algemeen
bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige
regels. Hierbij kan van de bepalingen van deze
regeling worden afgeweken.
3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen
bestuur, de raden van de gemeenten gehoord,
vastgesteld. Het behoeft de goedkeuring van
gedeputeerde staten.

Artikel 30

Opheffing

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij unaniem besluit
van de colleges en met toestemming van de raden. In
geval van beëindiging stelt het algemeen bestuur een
liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de
colleges om alle rechten en plichten van het openbaar
lichaam over de colleges te verdelen op een in het plan
te bepalen wijze.
2. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de
opheffing heeft voor de secretaris en eventuele andere
medewerkers.

4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting
van de deelnemers tot deelneming in de financiële
gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan
voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft
voor de secretaris.
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