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Zaak Bijlage  
 - 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

Op 7 juli 2022 ontving het college van Hardinxveld-Giessendam de conceptwijziging Gemeen-
schappelijke regeling SVHW per 1 januari 2023. U geeft aan dat we vóór 26 september onze zienswijze 
in kunnen dienen.  
 
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft in zijn vergadering van 22 september 2022 
besloten om een zienswijze in te dienen.   
 
In het merendeel van de voorgestelde wijzigingen kunnen we ons vinden 
De meegestuurde Toelichting wijziging Gemeenschappelijke regeling SVHW 2015 is helder, en wij 
kunnen ons vinden in de voorgestelde wijzigingen. Een discussiepunt is wat ons betreft het nieuwe 
artikel 26 (terugname bevoegdheden). Over dit artikel gaat onze zienswijze. 
 
Wat is de reden tot invoering van dit artikel? 
U geeft aan: ‘indien een deelnemer in GR gedelegeerde bevoegdheden terugneemt, of een 
overgedragen heffing afschaft, dan heeft dit financiële en personele consequenties voor het SVHW. 
Om deze te verzachten, is artikel 26 ontworpen’. 
 
We missen hier de nodige achtergrondinformatie over de aanleiding om nu dit artikel toe te voegen. Wij 
begrijpen dat voor de continuïteit van de GR afspraken gemaakt moeten worden over wijzigingen in 
gedelegeerde taken en bevoegdheden. Tegelijkertijd vinden wij duidelijkheid aan de voorkant van 
belang om lokaal politiek-bestuurlijke afwegingen te kunnen maken. Er zijn in het verleden toch wel 
vaker bevoegdheden teruggegeven? Hoe is dit in het verleden opgevangen? Kunt u dit toelichten?  
 
Om de gemeenten een zo groot mogelijke sturingskracht te kunnen geven, zien wij graag een bepaalde 
mate van flexibiliteit in de uitwerking en toepassing van dit artikel (bijvoorbeeld door artikel 26 lid 4 te 
wijzigen). Daarnaast is het wenselijk dat vooraf bekend is wat de financiële en organisatorische 
consequenties zijn bij een teruggave.      
 
Graag ontvangen wij van uw reactie op bovenstaande opmerkingen en zienswijze.  
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