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4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting 
vanwege de toetreding van de nieuwe gemeente Molenlanden en de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden.
2. De gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting aan te passen overeenkomstig 
bijgevoegd wijzigingsbesluit.
3. De gemeenteraad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het nemen van de onder 
beslispunt 1. en 2. genoemde besluiten.

Inhoud
Inleiding
De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting (verder BOVL) 
in 2016 hield verband met de invoering van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 
Overheidsondernemingen en het versterken van de invloed van gemeenteraden van deelnemende 
gemeenten op de jaarrekening.
Thans is er reden om de gemeenschappelijke regeling BOVL opnieuw aan te passen omdat 
deelnemende gemeenten na herindeling zijn opgegaan in een nieuwe gemeente.
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen thans de gemeente Molenlanden en de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik vormen thans de gemeente Vijfheerenlanden.

Door de nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijheerenlanden is aangegeven als volwaardig 
deelnemer te willen blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. De colleges van de 
gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden treden derhalve in de positie van respectievelijk de 
voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard en de voormalige gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik. Zij nemen ook de (financiële) verplichtingen van deze gemeenten over.

Beoogd effect
Het laten aansluiten van de nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden als deelnemer aan 
de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting.

Argumenten
1.1 De nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden opnemen in gemeenschappelijke 
regeling.

Door de gemeente Molenlanden en Vijfheerenlanden is aangegeven als volwaardig deelnemer te 
willen deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling. Het college van de gemeente Molenlanden  
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treedt derhalve in de positie van de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden en de 
gemeente Vijfheerenlanden treedt derhalve in de positie van voormalige gemeenten Leerdam, Zederik 
en Vianen en neemt ook de (financiële) verplichtingen van deze gemeenten over.

2.1 Voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

Volgens de WGR dient het wijzigingsbesluit binnen 6 maanden (ingaande vanaf 1 januari 2019) te 
worden gepubliceerd in de staatscourant.

3.1 De WGR schrijft voor dat toestemming van de gemeenteraad is vereist.

Uit artikel 1 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen volgt dat de raden van de 
deelnemende gemeenten toestemming moeten verlenen voor het treffen van een gemeenschappelijke 
regeling. Ook voor het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een gemeenschappelijke 
regeling is toestemming van de betrokken gemeenteraden vereist.

 

Kanttekeningen
Geen

Financiële informatie
nvt

Communicatie
Indien de gemeenteraden instemmen met de wijziging zal het wijzigingsbesluit in de maand juni 
worden gepubliceerd in de staatscourant.

Vervolg
In de maand mei worden alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om instemming 
gevraagd.

In juni vindt publicatie plaats van het wijzigingsbesluit en zal een copie worden toegezonden aan het 
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland .

 

Openbaar
Ja
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