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Voorstel Instemmen proces aanpassing Gemeenschappelijke Regeling MRE;  

implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 2022 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 21 december 2022 

AGENDAPUNT 6 

Aan het Algemeen Bestuur, 

Aanleiding 

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden.  

Doel van deze wijziging is de democratische legitimatie van Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) 

en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden, provinciale staten en algemene 

besturen van waterschappen in relatie tot Gemeenschappelijke Regelingen te versterken.  

Op de bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten is een aantal aanpassingen en aanvullingen 

geïntroduceerd. Een aantal wijzigingen zijn direct in werking getreden. De andere aanpassingen zullen 

binnen 2 jaar na de inwerkingtreding (voor 1 juli 2024) geïmplementeerd moeten worden in alle 

Gemeenschappelijke Regelingen.  

Duidelijk is dat binnen de huidige Gemeenschappelijke Regeling MRE al veel mogelijk is voor de raden 

om invloed uit te oefenen op het handelen van het bestuur van de Metropoolregio en zo hun 

controlerende taak uit te voeren.  

 

Ambtelijke begeleidingsgroep 

De ambtelijke begeleidingsgroep, die in 2021 de technische wijziging van de GR MRE heeft begeleid zal 

ook deze aanpassing begeleiden en hierover het Dagelijks Bestuur adviseren.   

 

Procesplanning 4GR 

Omdat de wijziging van de Wgr consequenties heeft voor alle GR-en is gestart met de afstemming van  

het proces met de GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio (4GR). Hiertoe zijn twee werksessies 

georganiseerd, waaraan de directiesecretarissen, controllers en juristen hebben deelgenomen. Het 

streven is het proces qua planning zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen. Hiertoe is een viertal 

mijlpalen bepaald.  Voor MRE betekent dit concreet:  

 

Wat  

 

 

Wanneer  

Instemmen met proces aanpassing GR  Algemeen Bestuur 21 december 2022  

Vrijgeven ontwerp regeling voor zienswijze of reactie * / ** Algemeen Bestuur 5 juli 2023  

Vrijgeven definitieve regeling voor vaststelling door  

colleges en raden 

Algemeen Bestuur februari 2024  

Door publicatie regeling in werking laten treden 1 juli 2024 

*  Aanpak is afhankelijk van de aard van de regeling (collegeregeling of college/raads (gemengde) regeling) 

** Evt. wijzigingen in het Samenwerkingsakkoord MRE 23-26 zullen worden meegenomen. 
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Algemene uitgangspunten 4GR 

Vervolgens is nagegaan of het wenselijk en mogelijk is bij de inhoudelijke aanpassingen van de GR-en 

dezelfde uitgangspunten te hanteren. 

Gezien het verschil in karakter van de diensten (vrijwillige/verplichte samenwerking, 

strategische/uitvoerende werkzaamheden, collegeregeling/college en raads (gemengde) regeling) is 

afgesproken de volgende algemene uitgangspunten te hanteren:     

 

1- Het eerste aanspreekpunt voor de raad t.a.v. aangelegenheden van de GR is het eigen AB-lid /  

    de eigen portefeuillehouder.  

2- De afspraken binnen de GR dienen te passen bij de omvang, taak en bevoegdheden van die GR. 

3- De nieuwe instrumenten worden vooral ingezet waar deze meerwaarde hebben om inhoudelijke     

    betrokkenheid te vergroten in verbinding met de financiële kaders. Uiteindelijk zijn het raden, die 

hierin  

    het laatste woord hebben.  

4- Voor de P&C-cyclus worden de minimale wettelijke termijnen gehanteerd, waarbij voor de 

praktische 

    invulling de GR en raden afwijkende (ruimere) afspraken kunnen maken. 

 

Wijzigingen Wgr   

Hieronder zijn de wijzigingen in de Wgr per thema kort genoemd. Het streven van de 4GR is de 

wijzigingen zoveel mogelijk op dezelfde manier te implementeren. Geconstateerd is echter dat 

uniformiteit bereiken op de verschillende onderdelen niet in alle gevallen (helemaal) mogelijk of 

wenselijk is.   

 

 

1- Versterking positie gemeenteraden bij besluitvorming 

 

1a- Zienswijze bij treffen of wijzigen regeling [in werking 1 juli 2022] 

Recht indienen zienswijze bij ontwerp regeling [binnen 8 weken]. 

1b en 1c - Zienswijze voor besluiten [in werking 1 juli 2024] 

- Verplichting afspraken te maken over welke bestuursbesluiten vatbaar zijn voor zienswijze  

  gemeenteraden. 

- Het Dagelijks Bestuur stelt voorafgaand aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur,  

  de gemeenteraden schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze en  

  de eventuele conclusies, die het daaraan verbindt. 

1d- Gemeenschappelijke adviescommissie [in werking 1 juli 2022] 

Mogelijkheid voor gemeenteraden een gemeenschappelijke adviescommissie in te laten stellen,  

die bestaat uit raadsleden. 

1e- Afspraken over participatie [in werking 1 juli 2024] 

Verplichting opnemen of, en zo ja op welke wijze, burgers de mogelijkheid krijgen tot inspraak voor 

bepaalde onderwerpen.   

1f- Actieve informatieplicht [in werking 1 juli 2022] 

Verplichting opnemen wijze waarop deze informatie wordt aangeleverd. 

1g- Extra vergoeding lidmaatschap nieuwe gemeenschappelijke commissies[in werking 1 juli 

2024] 

Raadsleden, die lid zijn van een gemeenschappelijke advies-/onderzoekscommissie, voortvloeiend uit 

deze wijziging, kunnen aanspraak maken op extra vergoeding. 

 

2- Introductie aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden 

 



 

100195-2706\SVE\HLE\-3 

 

2a- Recht van onderzoek / recht van enquête [in werking 1 juli 2022] 

Mogelijkheid gezamenlijke gemeenteraden om gezamenlijke enquête uit te voeren naar 

bestuursvoering. 

2b- Onderzoeksmogelijkheden lokale rekenkamers [in werking 1 juli 2022] 

Verduidelijking dat lokale rekenkamers, waaronder gezamenlijke rekenkamers, mogelijkheid hebben 

onderzoek te doen naar het gevoerde bestuur. 

 

3- Verbeteren positie gemeenteraden m.b.t. functioneren regeling 

 

3a- Afspraken over evaluatie [in werking 1 juli 2024] 

Verplichting afspraken te maken over evaluatie regeling. 

3b- Afspraken over uittreding [in werking 1 juli 2024] 

Verplichting afspraken te maken over gevolgen vermogen rechtspersoon (gedacht wordt aan 

personeel, contracten, huisvesting en investeringen). 

3c en 3d - Aanpassing begrotingscyclus [in werking 1 juli 2022] 

Enkele data waarvoor stukken toegezonden moeten worden, wijzigen in die zin dat meer ruimte voor 

controle ontstaat. 

 

Concrete aanpassingen MRE 

Het is van belang het proces om te komen tot de aanpassingen van de GR zorgvuldig te doorlopen. 

Daarvoor is voldoende tijd beschikbaar. Om de aansluiting op de praktijk te waarborgen, wordt op  

twee punten nu reeds een besluit van uw bestuur gevraagd: 

1- Zienswijze bij treffen of wijzigen regeling 

Het vragen van een zienswijze is geen wettelijke verplichting voor gemengde regelingen, zoals de 

Metropoolregio. De definitieve regeling Metropoolregio zal immers (in tegenstelling tot de andere 3GR-

en) door alle colleges én raden moeten worden vastgesteld. Evt. reacties kunnen worden betrokken bij 

de opstelling van de definitieve regeling. Het proces van aanpassing kan op deze manier parallel lopen 

met het proces van de andere 3 GR-en. 

2 - Aanpassing begrotingscyclus 

Omdat een besluit over de data in de begrotingscyclus voor de start van de volgende cyclus moet zijn 

genomen is een separaat voorstel geagendeerd. De desbetreffende data zijn tevens opgenomen in dit 

voorstel. 

 

Vervolgproces  

De ambtelijke begeleidingsgroep start eind 2022 met de verdere inhoudelijke uitwerking en zal het 

Dagelijks Bestuur hierover adviseren. Vrijgave van de ontwerp regeling voor reactie is voorzien in  

de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023. In lijn met het proces dat in 2021 bij de 

technische wijziging van de GR is doorlopen zullen de Raadstafel21, bestuursambtenaren en griffiers  

meegenomen worden in dit proces.  

 

VOORSTEL: 

1- Proces 

Instemmen met het proces van aanpassing van de GR MRE. 

2- Algemene uitgangspunten en concrete aanpassingen  

a Kennis te nemen van de algemene uitgangspunten 4GR. 

b De gemeenten de gelegenheid te geven een reactie i.p.v. een zienswijze kenbaar te maken op de   

   ontwerp regeling MRE.  

   Separaat is ook geagendeerd het voorstel om: 

c De aanbieding van de kadernota aan raden te handhaven voor 31 december en  

d de aanbieding van de voorlopige jaarrekening aan raden aan te passen naar 30 april (was 15 april). 

e De zienswijzeprocedure voor de ontwerp begroting te verruimen naar 12 weken (i.p.v. de huidige  
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   10 weken). De procedure loopt daarmee van 15 maart tot 8 juni van het jaar voorafgaande aan dat  

   waarvoor de begroting dient. Hiermee formaliseren we de huidige termijnen.  

f  En vaststelling van de begroting in principe plaats te laten vinden in de laatste vergadering van het 

   Algemeen Bestuur voor het zomerreces. 

3- Vervolgproces  

Opdracht te geven voor de uitwerking van de overige concrete inhoudelijke aanpassingen. 

 

Eindhoven, 14 november 2022  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem. mevrouw drs. J. Wiggers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: --  
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 14 november 2022;  

 

B E S L U I T  

 

1- Proces 

Instemmen met het proces van aanpassing van de GR MRE. 

 

2- Algemene uitgangspunten en concrete aanpassingen  

a Kennis te nemen van de algemene uitgangspunten 4GR. 

b De gemeenten de gelegenheid te geven een reactie i.p.v. een zienswijze kenbaar te maken op de   

   ontwerp regeling MRE.  

c De aanbieding van de kadernota aan raden te handhaven voor 31 december en  

d de aanbieding van de voorlopige jaarrekening aan raden aan te passen naar 30 april (was 15 april). 

e De zienswijzeprocedure voor de ontwerp begroting te verruimen naar 12 weken (i.p.v. de huidige  

   10 weken). De procedure loopt daarmee van 15 maart tot 8 juni van het jaar voorafgaande aan dat  

   waarvoor de begroting dient. Hiermee formaliseren we de huidige termijnen.  

f  En vaststelling van de begroting in principe plaats te laten vinden in de laatste vergadering van het 

   Algemeen Bestuur voor het zomerreces. 

 

3- Vervolgproces  

Opdracht te geven voor de uitwerking van de overige concrete inhoudelijke aanpassingen. 

 

Eindhoven,  21 december 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


