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Inleiding 
Op 1 juli staat een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Regio Gooi en Vechtstreek besluitvormend 
geagendeerd. Het lijkt te gaan om een aantal technische verwerkingen en aanpassingen. 
 
Afvalinzameling is één van de voor inwoners meest zichtbare taken van een gemeente. De Wet Milieubeheer wijst daarom 
ook expliciet op de gemeente en de gemeenteraad. De gemeenten van de Regio hebben de beleidsbevoegdheid en de 
vaststelling van de afvalverordening echter overgedragen aan de Regio. Bij de nu lopende beleidsherziening ervaren 
gemeenteraden wat dat in de praktijk betekent. 
 
Tegelijkertijd loopt er in de Regio GV een discussie over de governance (slagkracht in relatie tot democratische legitimiteit) 
die nog niet tot conclusies heeft geleid. 
 
 
Vraag 1 
Moet deze wijziging van de GR gezien worden als een wijzing die zich puur richt op technische aanpassingen, of heeft deze 
aanpassing bredere betekenis? 
 
Antwoord 
Het gaat om aanpassingen die voortvloeien uit eerder genomen besluiten, bijvoorbeeld over de taken die de Regio op zich 
neemt. Door de GR zo aan te passen komt de regeling overeen met de huidige praktijk. Daarnaast is in de regeling de 
uittreedbepaling verduidelijkt.   
 
 
Vraag 2 
Ligt het in de bedoeling dat eventuele wijzigingen van de GR als uitkomst van de discussie over de governance later apart 
worden voorgelegd, zodra die discussie is afgerond? 
 
Antwoord 
Dat klopt. Het is ook de bedoeling dat met nieuwe vormen wordt geëxperimenteerd, zodat mede op basis van ervaringen een 
besluit kan worden genomen over voorstellen rond governance 
 
Vraag 3 
Idem m.b.t. een eventuele discussie over de bevoegdheid van de overgedragen bevoegdheid voor afvalbeleid: deze wijziging 
van de GR laat onverlet dat een discussie over de betrokkenheid van gemeenteraden kan leiden tot herziening op dit punt? 
 
Antwoord 
Ja, deze mogelijk blijft bestaan. Zie hiervoor artikel 41 van de regeling:  

1.  De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur 
kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling. 

2. Deze regeling kan worden gewijzigd indien de bevoegde bestuursorganen van tenminste twee derde van de 
gemeenten daarmee hebben ingestemd. 

3. Een wijziging van de regeling inhoudende een overdracht van taken en/of bevoegdheden aan de Regio kan alleen 
plaatsvinden indien de bevoegde bestuursorganen van alle gemeenten daarmee hebben ingestemd. 

4.  De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van tenminste tweederde van de gemeenten. 
5. Ingeval van opheffing, stelt het algemeen bestuur, de gemeenten gehoord, een liquidatieplan vast dat voorziet in de 

vereffening van het vermogen en de verdeling over de deelnemende gemeenten van alle rechten en verplichtingen 
van de gemeenschappelijke regelingen. De verdeelsleutel wordt bepaald door het aantal inwoners of een hiervan 
afwijkende verdeelsleutel die bij het aangaan van de verplichtingen door gemeenten werd  


