
Optie: aanvullende zienswijzeprocedures
In de nieuwe Wgr wordt een verplichting geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke 
regeling afspraken te maken over welke besluiten van het bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling voor zienswijzen aan de raden worden voorgelegd naast de 
conceptbegroting. Hierdoor wordt het voor gemeenteraden mogelijk hun opvatting 
(zienswijze) te geven over een voorgenomen besluit van een GR. 

In onze regio NHN is nu al afgesproken dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen 
afgeven op de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen om zo vroegtijdig te 
kunnen sturen op de uitgangspunten van de begroting. Dat kan nu formeel worden 
vastgelegd in de teksten van de gemeenschappelijker regelingen. 

Daarnaast biedt deze optie de kans om naast financieel ook meer een meer inhoudelijk 
sturing formeel te borgen. De raden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen af te spreken dat 
meerjarenuitvoeringsplannen van bepaalde GR-en voor zienswijzen worden voorgelegd. 

Om dat ook agenda-technisch voor de raden behapbaar te houden, lijkt het daarbij zinnig 
goed te kijken bij welke GR-en dat het meest relevant zou kunnen zijn. Dat zou afgewogen 
kunnen worden op basis van criteria als de hoogste bijdrage, het grootste risico, het dichtst 
bij de inwoner, meest beleidsmatig, etc.

Bespreekpunten:
- Bij welke stukken zou u het afgeven van een zienswijze interessant vinden?  
- Bij welke GR-en zou u het afgeven van een zienswijze op inhoudelijke stukken 

interessant vinden?  

Nieuwe wettekst (artikel 10, vijfde lid Wgr): 

Een regeling als bedoeld in het tweede lid houdt bepalingen in omtrent de besluiten van 
het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 
gemeenschappelijk orgaan, waarover de raden van de deelnemende gemeenten een 
zienswijze naar voren kunnen brengen voorafgaand aan het nemen van het besluit, met 
uitzondering van het besluit tot het vaststellen of wijzigen van de begroting, bedoeld 
in artikel 35, en besluiten als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
en de wijze waarop de zienswijze gegeven kan worden.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel: 

Met dit voorstel wordt de verplichting geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke 
regeling afspraken te maken over besluiten van een bij gemeenschappelijke regeling 
opgericht samenwerkingsverband, waarop door het bestuur van de regeling een 
zienswijze aan de raden wordt gevraagd. Hiermee wordt bereikt dat gemeenteraden hun 
opvatting kenbaar kunnen maken over bepaalde voorgenomen besluiten voordat het 
besluit is genomen. De verplichting om een zienswijze te vragen aan de raden geldt nu 
alleen voor de begrotingsprocedure. Het is denkbaar dit ook voor andere besluiten te 
regelen, zoals besluiten met een aanzienlijk financieel belang, politiek gevoelige besluiten
of beleidsmatige keuzes. De regering heeft er evenwel voor gekozen om niet dwingend 
voor te schrijven voor welke besluiten een zienswijze aan de raden moet worden 
gevraagd, maar dit over te laten aan de deelnemers en de raden. De voorgestelde 
wijziging is bedoeld om een bewuste afweging hierover te bevorderen. Deze wijziging is 
niet van toepassing in die gevallen waarin reeds op grond van afdeling 3.4 Awb een 
zienswijzeprocedure is voorgeschreven. 
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Optie: Gemeenschappelijke adviescommissie
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij 
gemeenschappelijke regelingen die de vorm hebben van een openbaar lichaam een 
gemeenschappelijke adviescommissie in te laten stellen bestaande uit raadsleden van de 
deelnemende gemeenten. Door middel van deze adviescommissie kunnen gemeenteraden 
in een vroeg stadium worden betrokken bij geplande besluiten van het bestuur van het 
openbaar lichaam. Daarnaast kan de adviescommissie het bestuur adviseren omtrent 
voorgenomen besluiten en (gezamenlijke) standpunten van de raden van de deelnemende 
gemeenten ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) 
voorbereiden.

De gemeenschappelijke adviescommissie is onderdeel van een gemeenschappelijke 
regeling en wordt daarom ingesteld door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van 
een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) is verplicht om de commissie in te 
stellen als alle raden hierom vragen. Daarbij is dus unanimiteit van alle raden vereist. 

Meer grip betekent ook meer werk: een adviescommissie moet bemenst worden, voorbereid 
en de deelnemers moeten zowel vooraf- als achteraf de terugkoppeling naar hun raden 
goed borgen. Ook hier lijkt het dus zinnig goed af te wegen bij welke GR een dergelijk 
instrument het meest relevant zou kunnen zijn, of een dergelijke commissie structureel 
gewenst is of dat wellicht bredere inhoudelijke betrokkenheid georganiseerd kan worden via 
opties als een extra zienswijzeprocedure en hoe het instellen van een adviescommissie zich 
verhoudt tot de werkwijze met twee regionale raadsinformatieavonden per jaar om in 
gesprek te gaan met de GR-en en als raden zienswijzen onderling af te stemmen. 

Bespreekpunten:

- Welke voor- en nadelen ziet u bij het instellen van adviescommissies? 
- Hoe verhoudt de adviescommissie zich tot de overige instrumenten? 
- Bij welke GR-en zou het instellen van een adviescommissie de meeste 

toegevoegde waarde bieden? 

Nieuwe wettekst (artikel 24a Wgr)

1. Op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten gezamenlijk stelt het 
algemeen bestuur van een openbaar lichaam een gemeenschappelijke 
adviescommissie in die het algemeen bestuur van advies kan voorzien, de 
besluitvorming van de raden van de deelnemende gemeenten met betrekking tot 
de regeling kan voorbereiden of de raden van advies kan voorzien.

2. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam regelt de bevoegdheden, de 
taken en werkwijze van de commissie, 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.

3. De commissie bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit 
zijn midden worden aangewezen. Een raad kan besluiten geen lid aan te wijzen.

4. Het lidmaatschap van de gemeenschappelijke adviescommissie eindigt van 
rechtswege op het moment dat men ophoudt lid te zijn van de raad uit wiens 
midden men aangewezen is.

5. Artikel 22 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de 
commissie.

6. De leden van de gemeenschappelijke adviescommissie kunnen een vergoeding 
voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie ontvangen. De hoogte 
van de vergoeding staat in redelijke verhouding tot de aan het lidmaatschap van 
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de gemeenschappelijke adviescommissie verbonden werkzaamheden, mede 
rekening houdende met de vergoeding voor werkzaamheden welke het lid 
ontvangt uit hoofde van zijn lidmaatschap van de raad. De artikelen 96, tweede en
derde lid, tweede zin, 98 en 99 van de Gemeentewet, alsmede de op grond 
daarvan gestelde nadere regels, zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel: 

In onderdeel H wordt door middel van het invoegen van een nieuw artikel 24a in de Wgr 
de mogelijkheid gecreëerd, indien de raden van de deelnemende gemeenten hiertoe 
gezamenlijk een voorstel doen, voor het instellen door het algemeen bestuur van een 
openbaar lichaam van een gemeenschappelijke adviescommissie waarin raadsleden 
zitting hebben die zowel de raden van de deelnemende gemeenten assisteert bij de 
voorbereiding van besluitvorming met betrekking tot de betreffende gemeenschappelijke 
regeling of het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan adviseren. De 
gemeenschappelijke adviescommissie wordt ingesteld ter behartiging van de belangen 
van de raden van de deelnemende gemeenten bij het openbaar lichaam. Het 
voorbereiden van de besluitvorming door de gemeenschappelijke adviescommissie dient 
breed opgevat te worden en omvat ook het louter informeren van de raden omtrent de 
regeling waaraan de betreffende gemeente deelneemt. Ook kan de gemeenschappelijke 
adviescommissie bijvoorbeeld zienswijzen van de raden bij besluiten van het algemeen 
bestuur van een samenwerkingsverband voorbereiden of advies geven aan de raden van 
de deelnemende gemeenten of het bestuur van het samenwerkingsverband omtrent 
besluitvorming van het openbaar lichaam. De commissie wordt ingesteld op voorstel van 
de raden van de aan de regeling deelnemende gemeenten gezamenlijk. Alle raden 
dienen dus in te stemmen met het instellen van de commissie. Indien de raden een 
voorstel doen is het algemeen bestuur van het openbaar lichaam verplicht om de 
commissie in te stellen; het algemeen bestuur kan de commissie niet instellen als de 
raden hiertoe geen voorstel doen. Het is dus aan de raden van de deelnemende 
gemeenten om te bepalen of er behoefte is aan een dergelijke commissie. De commissie 
bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden worden 
gekozen. Een raad kan er voor kiezen geen lid aan te wijzen. Het algemeen bestuur van 
het openbaar lichaam dient de bevoegdheden, taken, samenstelling en werkwijze van de 
commissie te regelen. Het dient voorafgaand aan het regelen hiervan de raden van de 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen 
hieromtrent ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. De gemeenschappelijke 
adviescommissie kan niet zelfstandig besluiten nemen en heeft geen 
raadsbevoegdheden; zij heeft een adviserende rol richting het algemeen bestuur van het 
openbaar lichaam en een voorbereidende rol in de besluitvorming van de raden van de 
deelnemende gemeente aan de gemeenschappelijke regeling omtrent punten die 
gerelateerd zijn aan de betreffende regeling en kan daaromtrent ook advies geven aan de
raden. Geregeld wordt dat de leden van een gemeenschappelijke adviescommissie een 
vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de gemeenschappelijke 
raadscommissie kunnen krijgen. De hoogte van de vergoeding dient in redelijke 
verhouding te staan tot de werkzaamheden van de leden van de commissie. 
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Invulling geven aan de actieve informatieplicht
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft een actieve informatieplicht over wat 
er binnen de regeling speelt. Deze informatieplicht komt overeen met de informatieplicht die 
het college van B&W heeft ten opzichte van de gemeenteraad. In de gemeenschappelijke 
regeling moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze informatie wordt 
aangeleverd.

Het is dus zaak te bepalen welke informatie u als raad graag zou ontvangen vanuit de 
gemeenschappelijke regelingen naast de jaarrekening, de begroting en de kadernota en op 
welke wijze. In de huidige situatie zien we bijvoorbeeld GR-en die de agenda en een link 
naar de vergaderstukken van het AB ter informatie toesturen of het verslag van de AB-
vergadering en GR-en die dat niet doen, GR-en die nieuwsbrieven sturen specifiek gericht 
aan raden, GR-en die al dan niet financiële of bestuursrapportages aanbieden, enz. Ook 
zien we dat sommige GR-en informatie direct aan de raden aanbieden en anderen dat via 
de colleges laten verlopen. Tot slot zien we ook dat GR-en soms politiek relevante 
actualiteiten met de raad delen, zoals recent gebeurde rondom de situatie bij de GGD inzake
de ontwikkelingen GGid.

Bespreekpunten:

- Welke informatie zou u graag willen ontvangen vanuit de Gemeenschappelijke 
Regelingen en op welke wijze?

- Verschilt uw informatiebehoefte per GR? 

Nieuwe wettekst (aan artikel 17 zijn een tweede en derde lid toegevoegd): 

1. De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van het
openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het gemeenschappelijk
orgaan aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden 
van die raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt.

2. Het bestuur van het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het 
gemeenschappelijk orgaan geeft de raden van de deelnemende gemeenten alle 
inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.

3. De regeling, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede of derde lid, houdt bepalingen in 
omtrent de wijze waarop de inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, worden 
verstrekt.

Toelichting op de wettekst uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel: 

Met deze wijziging wordt geregeld dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling 
een actieve informatieplicht heeft omtrent hetgeen in een regeling speelt. Daarmee is 
deze bepaling vergelijkbaar met de actieve informatieplicht van het college aan de 
gemeenteraad, zoals nu is neergelegd in de Gemeentewet. Deze verplichting richt zich 
niet alleen op informatie over te nemen besluiten, maar betreft alles dat de raad behoort 
te weten om zijn taak goed te kunnen vervullen. In de gemeenschappelijke regelingen 
moeten wel afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze informatie wordt 
aangeleverd. De Afdeling stelt dat dit voorstel kan leiden tot rolonduidelijkheid omdat er 
een directe relatie ontstaat tussen het bestuur (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 
voorzitter) van een gemeenschappelijke regeling en gemeenteraden en dat niet duidelijk 
is hoe dit voorstel zich verhoudt tot de reeds bestaande informatieplichten. De regering 
verwacht hier geen probleem. De Wgr kent op dit moment in artikel 17 het recht van een 
raadslid of raadsleden om vragen te stellen aan het bestuur van de regeling en de 
verplichting om de gevraagde informatie te verstrekken. Daarbij wordt geen onderscheid 
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gemaakt tussen het algemeen, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Er is derhalve een 
passieve informatieplicht van het hele bestuur van een regeling. Dit voorstel voegt daar 
een actieve informatieplicht aan toe, dus de verantwoordelijkheid om actief relevante 
informatie te verstreken voor het hele bestuur van een regeling. Er wordt derhalve geen 
nieuwe informatierelatie gecreëerd, maar een bestaande uitgebreid. Het ligt wel in de 
rede in de gemeenschappelijke regeling afspraken te maken over de verzending van 
informatie op basis van deze nieuwe plicht. Daarbij is van belang dat het voorstel geen 
verantwoordingsplicht van het bestuur van de regeling aan gemeenteraden betreft. De 
formele besluitvormings- en verantwoordingslijnen worden niet gewijzigd. Maar het eerder
en aan alle raden beschikbaar stellen van informatie betekent dat raden beter in positie 
worden geplaatst voor het vervullen van hun rol bij gemeenschappelijke regelingen. Het 
kan bijdragen aan het opstellen van zienswijzen en het bespreken van de gemeentelijke 
inbreng met de eigen vertegenwoordiger in het verband. Een actieve informatieplicht kan 
derhalve bijdragen aan de bestaande besluitvormings- en verantwoordingsmechanismen.
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