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Wijziging gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 
Reinigingsdienst Waardlanden 

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 
Reinigingsdienst Waardlanden vanwege de toetreding van de nieuwe gemeente Molenlanden en de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
2. De gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden aan te 
passen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit.

Het college besluit om: 
3. -

Inhoud
Inleiding
De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst 
Waardlanden in 2016 hield verband met de omzetting van de gemeenschappelijke regeling naar een 
bedrijfsvoeringsorganisatie. 
Thans is er reden om de gemeenschappelijke regeling Waardlanden 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 gemeente Molenlanden (voorheen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard) is 
aangegeven om als volwaardig deelnemer te willen blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke 
regeling. De gemeente Vijfheerenlanden (voorheen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik) heeft 
de intentie om als volwaardig deelnemer te willen 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 de (financiële) verplichtingen van deze 
gemeenten over. Kijkend naar de inhoud van de gemeenschappelijke regeling Waardlanden kan 
worden vastgesteld dat de herindeling geen gevolgen heeft voor de doelstelling, taken en 
bevoegdheden van de gemeenschappelijke regeling. Wel zal een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst met de betreffende nieuwe gemeenten moeten worden aangegaan. 
Wat betreft de regeling voor de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur leidt de 
herindeling niet tot aanpassingen. Wel zal de omvang van het bestuur afnemen omdat een gemeente 
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door slechts één lid vertegenwoordigd wordt. De colleges van Molenlanden en Vijfheerenlanden 
zullen, ieder voor zich, uit hun midden formeel een lid van het bestuur moeten aanwijzen. Met 
betrekking tot de financiële bepalingen heeft de herindeling evenmin gevolgen. De jaarlijkse bijdrage 
die de deelnemende gemeenten verschuldigd zijn, wordt immers gebaseerd op het aantal 
huisaansluitingen dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt per 1 december van het jaar 
dat vooraf gaat aan het begrotingsjaar. Voor de nieuwe gemeenten gaat het dan om de optelsom van 
het aantal huisaansluitingen op het grondgebied van de voormalige gemeenten.

Beoogd effect
Het laten aansluiten van de nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden als deelnemer aan 
de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden.

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 
treedt derhalve in de positie van de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden en het 
college van de gemeente Vijfheerenlanden treedt derhalve in de positie van de 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.

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

Uit artikel 1 tweede lid van 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 nodig.

 

Kanttekeningen
Geen

Financiële informatie
nvt

Communicatie
Indien de gemeenteraden instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden door de colleges, zal het wijzigingsbesluit 
aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden toegezonden. Dit 
vanwege het feit dat de vestigingsplaats van Waardlanden zich in deze provincie bevindt. Een afschrift 
van het wijzigingsbesluit zal worden verzonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
waaronder de gemeente Vijfheerenlanden ressorteert (artikel 26 Wgr).

Vervolg
Na besluitvorming over toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden zowel 
het collegebesluit als het raadsbesluit verzonden aan het bestuur van Waardlanden.

Openbaar
Ja
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Bijlagen
1. Tekst wijzigingsbesluit 2019 GR Waardlanden 2019.docx 
2. Wijziging regeling bedrijfsvoeringsvoeringsorganisatie Waardlanden als gevolg van herindeling 

versie 1.1 met verwerkte wijzigingen.docx 


