
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Alescon; 

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van <datum>; 

 

gelet op artikel 39  van de gemeenschappelijke regeling Alescon; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de volgende 

 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling Alescon 

 

 

Artikel 1 h, l, n en o wordt gewijzigd als volgt 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

h. de algemeen directeur: de door 

het algemeen bestuur 

aangestelde functionaris die 

belast is met de algehele leiding 

van het bedrijf; 

 

l. SE: standaardeenheid; SW-

arbeidsplaats van 36 uur per 

week; 

n. beleidsbegroting: de 

beleidsbegroting bevat de 

meerjarenraming;  

o. beheersbegroting: de 

beheersbegroting is gebaseerd op 

de beleidsbegroting en bevat een 

gedetailleerde uitwerking van de 

lasten en baten per afdeling. 

 

h. de algemeen directeur: de door 

het dagelijks bestuur aangestelde 

functionaris die belast is met de 

algehele leiding van het bedrijf; 

 

 

l. aja: arbeidsjaren 

 

 

n. Vervallen 

 

 

o. Vervallen 

Artikel 33b van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen bepaalt dat 

benoeming ambtenaren 

bevoegdheid is van het 

dagelijks bestuur. 

Het begrip SE wordt niet 

meer gebruikt. 

 

Artikel 35, zesde lid, van de 

Wet gemeenschappelijke 

regelingen verklaart artikel 

186 tot en met 213 van de 

Gemeentewet van 

overeenkomstige 

toepassing. Er wordt 

aangesloten bij de daar 

gebruikelijke terminologie. 

 

Artikel 3  wordt gewijzigd als volgt 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Het bestuur van het 

samenwerkingsverband bestaat uit 

de volgende organen: het algemeen 

bestuur, het dagelijks bestuur en de 

voorzitter. 

Vervallen Is geregeld in artikel 12 van 

de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Artikel 6  wordt gewijzigd als volgt 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

De afbakening van bevoegdheden 

tussen de bestuursorganen, 

genoemd in artikel 3 is analoog 

aan die, welke in de Gemeentewet 

Vervallen Afbakening van 

bevoegdheden is geregeld in 

paragraaf 4 van de Wet 

gemeenschappelijke 



is neergelegd, tenzij daarvan in 

deze regeling is afgeweken. 

regelingen. 

 

Artikel 7, lid 1  wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 7, lid 2 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 7, lid 3  wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 7, lid 5  wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 9  wordt gewijzigd als volgt 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. Aan het hoofd van het 

samenwerkingsverband staat het 

algemeen bestuur. 

 

1. Vervallen Is geregeld in artikel 12, 

tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

2. De colleges wijzen ieder een lid 

en een plaatsvervangend lid en 

een plaatsvervangend lid uit hun 

midden aan als vertegenwoordiger 

van de gemeente in het algemeen 

bestuur. 

2. De colleges wijzen ieder twee 

leden uit hun midden aan als 

vertegenwoordigers van de 

gemeente in het algemeen 

bestuur. 

Door twee leden aan te 

wijzen kan één lid tevens 

plaatsnemen in het dagelijks 

bestuur. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

3. De voorzitter van het 

algemeen bestuur wordt door en 

uit het midden van het algemeen 

bestuur benoemd. 

3. Vervallen Is geregeld in artikel 13, 

negende lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

5. De leden 2 t/m 4 zijn van 

overeenkomstige toepassing ten 

aanzien van plaatsvervangende 

leden. 

5. Vervallen Is overbodig. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. Het lidmaatschap van het 

algemeen bestuur eindigt op het 

tijdstip, dat het lid zijn 

hoedanigheid, waarin het als lid is 

aangewezen, verliest. 

2. Indien tussentijds een plaats 

van een lid vacant wordt, wijst 

het college dat het aangaat, zo 

spoedig mogelijk een nieuw lid 

aan. 

3. Het lidmaatschap van het 

1. Vervallen 

 

 

 

 

2. Vervallen 

 

 

 

 

3. Vervallen 

Is geregeld in artikel 13, 

tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Volgt al uit artikel 13, zesde 

lid, juncto eerste lid, van de 

Wet gemeenschappelijke 

regelingen 

 

Is geregeld in artikel 13, 



 

Artikel 13, lid 3  wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 14, 15 en 15a worden gewijzigd als volgt 

 

algemeen bestuur eindigt, buiten 

het ontslag als bedoeld in artikel 

10, op de dag, waarop de 

zittingsperiode van de 

gemeenteraad afloopt. 

4. Het college wijst zo spoedig 

mogelijk in elke zittingsperiode, 

de leden van het algemeen 

bestuur aan zoals is aangegeven 

in artikel 7. 

5. Zolang het college niet kan 

voldoen aan het in het derde lid 

bepaalde, blijft het aangewezen 

lid, dat voorzitter is, of dat 

wederom lid is van het college dat 

hem heeft aangewezen, als 

zodanig fungeren totdat het 

college een nieuw lid of nieuwe 

leden heeft aangewezen. 

6. De leden van het algemeen 

bestuur kunnen te allen tijde 

ontslag nemen. Van dit ontslag 

stellen zij de voorzitter van het 

algemeen bestuur en het college 

dat hen heeft aangewezen, in 

kennis. 

 

 

 

 

 

4. Vervallen 

 

 

 

 

5. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vervallen 

tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

 

Is in strijd met artikel 13, 

tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kan ook al zonder dat de 

regeling dit bepaalt. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

3. Het algemeen bestuur kan 

regels stellen omtrent de wijze 

waarop het algemeen bestuur en 

het dagelijks bestuur en een lid 

daarvan inlichtingen verstrekken 

aan de bestuursorganen van de 

gemeenten. 

3. Bij het afleggen van 

verantwoording en het 

verstrekken van inlichtingen aan 

een raad of een lid van een raad  

is het reglement van orde van 

die raad van toepassing. 

 

Artikel 16, eerste en tweede 

lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen bepalen dat 

nader wordt vastgelegd op 

welke wijze inlichtingen 

worden gegeven of 

verantwoording wordt 

afgelegd. Hier wordt 

aangesloten bij de voor de 

raden gebruikelijke wijze. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Artikel 14. 

Het algemeen bestuur stelt een 

verordening (ex artikel 212 van de 

Gemeentewet) vast voor de 

uitgangspunten voor het 

financieel beleid, voor het  

Artikel 14. Vervallen  

 

 

 

 

 

Is geregeld in artikel 35, 

zesde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

 



 

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt 

 

Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt 

 

financieel beheer en voor de 

inrichting van de financiële 

organisatie. 

 

Artikel 15. 

Het algemeen bestuur stelt een 

verordening (ex artikel 213 van de 

Gemeentewet) vast voor controle 

op het financieel beheer en voor 

de controle op de inrichting van 

de financiële organisatie. 

 

Artikel 15A. 

Het algemeen bestuur stelt een 

verordening  (ex artikel 213A 

Gemeentewet) vast voor 

beoordeling van de doelmatigheid 

van het door het dagelijks bestuur 

gevoerde bestuur. 

 

 

 

 

 

Artikel 15. Vervallen  

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 15A. Vervallen 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

De Wet gemeenschappelijke 

regelingen verklaart artikel 

213a van de Gemeentewet 

niet van overeenkomstige 

toepassing. Het is niet 

noodzakelijk dit in de 

regeling wel te doen.  

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Het algemeen bestuur wijst in 

het kader van de Wet Extern 

Klachtrecht een 

externe organisatie aan belast 

met de onafhankelijke 

behandeling van klachten 

als bedoeld in de Wet Extern 

Klachtrecht. 

 

Als ombudsvoorziening is 

aangewezen de 

ombudsvoorziening van de 

gemeente Hoogeveen 

Nu al is de 

ombudscommissie van de 

gemeente Hoogeveen 

aangewezen. Het is meer 

in overeenstemming met 

artikel 10, vierde lid, van 

de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen om dit in de 

regeling te doen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Het algemeen bestuur kan een 

integriteitbeleid voor 

medewerkers vaststellen. 

Vervallen Op grond van artikel 33b, 

eerste lid onder c, is het 

dagelijks bestuur hiertoe 

bevoegd. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Voor alle ambtelijke 

werknemers wordt vanaf 1-1-

2000 de rechtspositie van de 

gemeente Hoogeveen gevolgd, 

behoudens voor die 

Vervallen Op grond van artikel 33b, 

eerste lid onder c, is het 

dagelijks bestuur bevoegd 

dergelijke regels vast te 

stellen. 



 

Artikel 18a lid 1 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 19  wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 21 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 24 lid 1 t/m 3 worden gewijzigd als volgt 

onderdelen waarvoor een  

eigen beleid wordt vastgesteld. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. Het algemeen bestuur kan 

een commissie van advies 

instellen en commissie met 

het oog op de behartiging 

van bepaalde belangen. 

 

1. Het algemeen bestuur kan een 

commissie instellen met het oog 

op de behartiging van bepaalde 

belangen. 

Artikel 25, eerste lid, bepaalt 

dat een commissie met het 

oog op de behartiging van 

bepaalde belangen 

(bestuurscommissie) alleen 

kan worden ingesteld als de 

regeling in deze 

mogelijkheid voorziet. Een 

commissie van advies kan op 

grond van artikel 24 altijd 

worden ingesteld.  

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De voorzitter van het 

algemeen bestuur is teven 

voorzitter van het dagelijks 

bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur bestaat 

uit leden van het algemeen 

bestuur. 

 

 

 

 

3. Het dagelijks bestuur benoemt 

uit zijn midden een 

plaatsvervangend voorzitter, een 

secretaris en een 

plaatsvervangend secretaris. 

1. Vervallen 

 

 

 

2. Het dagelijks bestuur bestaat 

uit de voorzitter en vijf leden. 

 

 

 

 

 

3. Het dagelijks bestuur benoemt 

uit zijn midden een secretaris. 

Is geregeld in artikel 12, 

derde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Artikel 14, derde lid, van de 

Wet gemeenschappelijke 

regelingen bepaalt dat het 

dagelijks bestuur niet de 

meerderheid van het 

algemeen bestuur mag 

uitmaken. 

Volgt uit het voorgaande. 

Bestaande tekst Wijziging  Toevoegen 

2. Het algemeen bestuur kan een 

lid van het dagelijks bestuur 

ontslag verlenen, indien deze het 

vertrouwen van het algemeen 

bestuur niet meer bezit. Artikel 49 

van de Gemeentewet is van 

overeenkomstige toepassing. 

2. Vervallen 

 

Is geregeld in artikel 19a van 

de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 



 

Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De leden van het dagelijks 

bestuur zijn tezamen en ieder 

afzonderlijk aan het algemeen 

bestuur verantwoording 

verschuldigd voor het door het 

dagelijks bestuur gevoerde 

bestuur.  

2. Zij geven het algemeen bestuur 

mondeling of schriftelijk de door 

één of meer leden gevraagde 

inlichtingen. 

3. Zij geven ongevraagd aan het 

algemeen bestuur alle informatie 

die voor een juiste beoordeling 

van het door het dagelijks bestuur 

te voeren of gevoerde bestuur 

noodzakelijk is.  

1. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

2. Vervallen 

 

 

 

3. Vervallen 

 

Is geregeld in artikel 19a, 

eerste lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

 

 

Artikel 19a, tweede lid 

omvat gevraagde en 

ongevraagde inlichtingen. 

 

Idem 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Het algemeen bestuur kan de 

voorzitter ontslag verlenen 

indien deze het vertrouwen van 

het algemeen bestuur niet meer 

bezit.  

Vervallen Artikel 19a, derde lid, van de 

Wet gemeenschappelijke 

regelingen omvat ook de 

voorzitter. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De voorzitter vertegenwoordigt 

het samenwerkingsverband in en 

buiten rechte. 

 

2. Indien hij behoort tot het bestuur 

van een gemeente die partij is in 

een geding waarbij het 

samenwerkingsverband is 

betrokken, oefent een ander, door 

het dagelijks bestuur uit zijn midden 

aan te wijzen lid, deze bevoegdheid 

uit. 

 

 

3. De voorzitter is bevoegd de 

vertegenwoordiging van het 

samenwerkingsverband in en buiten 

rechte aan een door hem 

gemachtigde over te dragen. 

1. Vervallen 

 

 

 

2. Indien de voorzitter behoort 

tot het bestuur van een 

gemeente die partij is in een 

geding waarbij het 

samenwerkingsverband is 

betrokken, vertegenwoordigt 

een ander, door het dagelijks 

bestuur uit zijn midden aan te 

wijzen lid, het 

samenwerkingsverband. 

3. Vervallen 

 

Is geregeld in artikel 33d, 

eerste lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Tekstuele aanpassing in 

verband met vervallen lid 1 

en 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Is geregeld in artikel 33d, 

tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 



Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt 

 

Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

De voorzitter is bevoegd zaken die 

geen uitstel kunnen lijden 

terstond af te doen. Van de door 

hem genomen beslissingen legt 

hij in de eerstvolgende 

vergadering van het algemeen 

bestuur verantwoording af. 

Vervallen Dit staat op gespannen voet 

met de 

bevoegdheidstoedeling aan 

het dagelijks bestuur.  

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De algehele leiding van het 

bedrijf berust bij de algemeen 

directeur. 

2. Het algemeen bestuur stelt 

voor de algemeen directeur een 

instructie vast waarin het 

mandaat vanuit de 

bestuursorganen is vastgelegd. 

3. De algemeen directeur wordt 

door het algemeen bestuur 

benoemd, geschorst en 

ontslagen. In een spoedeisend 

geval kan het dagelijks bestuur tot 

schorsing overgaan. De schorsing 

vervalt wanneer het algemeen 

bestuur haar niet binnen dertig 

dagen heeft bekrachtigd. 

4. De plaatsvervanger van de 

algemeen directeur wordt door 

de algemeen directeur 

aangewezen. Deze aanwijzing 

behoeft de goedkeuring van het 

algemeen bestuur. 

5. De algemeen directeur is de 

voorzitter van het directieteam 

waarbij de dagelijkse leiding van 

het bedrijf berust. In de 

vergaderingen van het 

directieteam neemt de algemeen 

directeur alle beslissingen. 

6.  De algemeen directeur is voor 

de algehele bedrijfsvoering 

verantwoording verschuldigd aan 

het dagelijks bestuur. 

7. De algemeen directeur 

benoemt de overige leden van het 

directieteam, nadat het dagelijks 

bestuur van zijn gevoelen 

Vervallen Artikel 33b, eerste lid onder 

c en d, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen legt de 

bevoegdheid om 

ambtenaren, waaronder de 

algemeen directeur, te 

benoemen, te schorsen en 

te ontslaan en voor de 

ambtelijke organisatie 

regels te stellen, waaronder 

een instructie voor de 

algemeen directeur, bij het 

dagelijks bestuur. 



 

Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 32a wordt gewijzigd als volgt 

 

daarover heeft laten blijken. 

8. De algemeen directeur 

rapporteert per kwartaal aan het 

dagelijks bestuur over de 

bestuurlijke, management, 

sociale, financiële en 

bedrijfseconomische ontwikkeling 

en voortgang van het 

werkvoorzieningschap. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De  directeur middelen is 

verantwoordelijk voor de financiële 

administratie en het beheer van 

geldmiddelen van het 

samenwerkingsverband. Daarnaast 

is de  directeur middelen 

verantwoordelijk voor de financiële 

informatievoorziening.  

2. De algemeen directeur stelt voor 

de directeur middelen een 

instructie vast waarin zijn 

bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden worden 

vastgelegd. Deze instructie behoeft 

de goedkeuring van het dagelijks 

bestuur. 

Vervallen 

 

Als bij artikel 30. Verder 

wordt nog verwezen 

naar artikel 35, zesde lid, 

van de Wet 

gemeenschappelijke 

regeling, waarin de 

artikelen 186 tot en met 

213 van de 

Gemeentewet van 

overeenkomstige 

toepassing zijn verklaard.  

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Het algemeen bestuur, het 

dagelijks bestuur, de voorzitter en 

de secretaris worden ondersteund 

voor wat betreft de administratief-

secretariële werkzaamheden. De 

algemeen directeur draagt zorg 

voor een adequate effectuering van 

deze ondersteuning. 

Vervallen 

 

Wordt door het dagelijks 

bestuur geregeld op 

grond van artikel 33b, 

eerste lid onder c van de 

Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

Het algemeen bestuur wijst een 

bewaarplaats aan voor de 

archiefbescheiden die op grond 

van artikel 5 van de Archiefwet in  

bewaring moeten blijven. 

Vervallen 

 

Artikel 40, derde lid, van de 

Archiefwet voorziet erin dat 

de bepalingen van de 

vestigingsgemeente van 

overeenkomstige toepassing 

zijn. 



 

Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt+-** 

 

 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De beleidsbegroting van het 

samenwerkingsverband wordt door 

het algemeen bestuur vastgesteld 

uiterlijk op 1 juli voorafgaande aan 

het jaar waarvoor deze geldt. 

 

 

2. In de beleidsbegroting worden in 

ieder geval opgenomen en 

gespecificeerd: de  brutomarge uit 

bedrijfsvoering, kosten van 

salarissen en sociale lasten, vaste 

algemene bedrijfskosten, overige 

baten en lasten, financiële baten en 

lasten,  gemeentelijke bijdragen 

voor de uitvoering van de Wsw 

(inclusief rijkssubsidies). Daarnaast 

bevat de beleidsbegroting een 

toelichting op de meest belangrijke 

verandering van begrotingsposten 

van het lopende begrotingsjaar en 

de jaarrekening van het voorgaande 

jaar. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de 

ontwerp-beleidsbegroting zes 

weken voordat zij aan het algemeen 

bestuur wordt aangeboden aan de 

raden van de deelnemende 

gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De raden van de gemeenten 

kunnen omtrent de ontwerp 

beleidsbegroting het dagelijks 

bestuur van het 

samenwerkingsverband van hun 

1. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

2. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Het dagelijks bestuur zendt 

de kadernota voor 1 februari 

aan de deelnemers. 

Het dagelijks bestuur zendt de 

ontwerpbegroting voor 1 mei 

aan de deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vervallen 

 

 

 

 

Artikel 34, eerste lid, van 

de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen bepaalt dat de 

begroting voor 1 augustus 

naar gedeputeerde staten 

wordt gezonden. 

Is geregeld op grond van 

artikel 35, zesde lid, van de 

Wet gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3     Artikel34b van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen verplicht het 

dagelijks bestuur de 

algemene financiële en 

beleidsmatige kaders, hier 

aangeduid als kadernota,  en 

de voorlopige jaarrekening 

aan de raden van de 

deelnemende gemeenten 

toe te zenden. Artikel 35 

regelt dit voor de 

ontwerpbegroting. 

Het is in lijn met de 

doelstelling van de 

wetswijziging om de 

kadernota en de 

ontwerpbegroting tijdig op te 

sturen. 

Is geregeld in artikel 34, 

tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 



 

Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt 

 

gevoelen laten blijken. Het dagelijks 

bestuur voegt de commentaren, 

waarin dit gevoelen is vervat, bij de 

ontwerp beleidsbegroting zoals deze 

aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden. 

5. Nadat de beleidsbegroting van 

het samenwerkingsverband door 

het algemeen bestuur is vastgesteld 

wordt deze door het dagelijks 

bestuur binnen 2 weken, maar 

uiterlijk 1 augustus toegezonden 

aan gedeputeerde staten. 

6. De beheersbegroting van het 

samenwerkingsverband wordt door 

het algemeen bestuur vastgesteld, 

uiterlijk 15 februari van het jaar 

waarop de beheersbegroting 

betrekking heeft. 

7. In geval van afwijkingen groter 

dan € 1.000.000 tussen beleids- en 

beheersbegroting wordt een 

formele begrotingswijziging 

voorgelegd aan de gemeenten en 

wordt daarna vastgesteld in het 

algemeen bestuur. 

 

 

 

 

 

 

5.Vervallen 

 

 

 

 

 

 

6. Vervallen 

 

 

 

 

 

7. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheid tot het 

vaststellen van wat nu heet 

de productenraming ligt op 

grond van artikel 35, zesde lid, 

van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen bij het dagelijks 

bestuur. 

 

 

 

 

 

Een dergelijke regel kan 

worden vastgelegd in de 

Financiële verordening. Dit 

valt ook onder de reikwijdte 

van artikel 35, zesde lid. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De jaarrekening van het 

samenwerkingsverband wordt 

door het algemeen bestuur 

vastgesteld uiterlijk op 1 juli 

volgende op het jaar waarop 

deze betrekking heeft.  

 

2. De jaarrekening bestaat uit: het 

directieverslag, de 

waarderingsgrondslagen, de 

balans, de verlies- en 

winstrekening, de toelichting op 

de balans, de toelichting op de 

verlies- en winstrekening en een 

accountantsverklaring. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de 

ontwerpjaarrekening zes weken 

voordat zij aan het algemeen 

bestuur wordt aangeboden aan 

de raden van de deelnemende 

gemeenten. 

1. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

2. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vervallen 

 

 

 

 

 

Artikel 34, vierde lid, van 

de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen bepaalt dat de 

jaarrekening voor 15 juli 

aan gedeputeerde staten 

wordt gezonden. 

De opbouw van de 

jaarrekening valt onder de 

reikwijdte van artikel 35, 

zesde lid van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

 

Toezending mag ook 

eerder. 

 

 

 

 



 

Artikel 35 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 37 lid 3 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

4. De raden van de gemeenten 

kunnen omtrent de 

ontwerpjaarrekening het 

dagelijks bestuur van het 

samenwerkingsverband van hun 

gevoelen laten blijken. Het 

dagelijks bestuur voegt de 

commentaren, waarin dit 

gevoelen is vervat, bij de 

ontwerpjaarrekening zoals deze 

aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden. 

5. Nadat de jaarrekening van het 

samenwerkingsverband door het 

algemeen bestuur is vastgesteld 

wordt deze door het dagelijks 

bestuur binnen 2 weken na de 

vaststelling, maar in ieder geval 

voor 15 juli van het jaar volgden 

op dat van het verslagjaar 

toegezonden aan gedeputeerde 

staten. 

6. De jaarrekening is een integraal 

onderdeel van het jaarverslag. 

4. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vervallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vervallen 

 

De wet kent voor de 

jaarrekening geen 

zienswijze procedure. Er 

kan worden volstaan met 

toezending ter 

kennisneming.  

 

 

 

 

 

 

Zie hierboven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit valt onder de reikwijdte 

van artikel 35, zesde lid, 

van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

2. In de beleidsbegroting wordt 

een overzicht opgenomen van de 

per gemeente te begroten 

financiële bijdrage voor het jaar 

waarop de begroting betrekking 

heeft. 

2. In de begroting wordt een 

overzicht opgenomen van de 

per gemeente te begroten 

financiële bijdrage voor het jaar 

waarop de begroting betrekking 

heeft. 

Is terminologische 

aanpassing. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

3. De toetreding gaat in op de 

eerste dag van de maand 

volgende op die waarin de 

toetreding aan gedeputeerde 

staten is gemeld tenzij het 

besluit tot de toetreding een 

latere datum heeft.  

3. De toetreding gaat in op de 

eerste dag van de maand 

volgende op die waarin de 

toetreding wordt gepubliceerd in 

de Staatscourant. 

Inwerkingtreding vindt 

plaats na publicatie. De 

regeling bepaalt wanneer. 

Artikel 26 van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

 



Artikel 38 lid 4 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Artikel 39 lid 4 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

 

Artikel 40 lid 1 wordt gewijzigd als volgt 

 

 

Inwerkingtreding  

 

Artikel 2   

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking 

<nb toets GR op bekendmakingsregeling> en relatie met inschrijving in register.> 

 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het 

 algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling  

 Alescon d.d. 18 december 2015. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

4. Uittreding vindt plaats op 1 

januari na de datum waarop de 

uitschrijving uit de registers als 

bedoeld in artikel 27 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

heeft plaatsgevonden, doch niet 

eerder dan twee jaren nadat het 

college van de betreffende 

gemeente, na verkregen 

toestemming van de raad, het 

besluit heeft genomen.  

4. Uittreding vindt plaats op 1 

januari na de datum waarop de 

uitschrijving uit de registers als 

bedoeld in artikel 27 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen 

heeft plaatsgevonden, doch niet 

eerder dan twee jaren nadat het 

college van de betreffende 

gemeente, na verkregen 

toestemming van de raad, het 

besluit heeft genomen en 

gepubliceerd in de Staatscourant. 

Hierbij wordt aangesloten 

bij artikel 26 van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

4. De wijziging gaat in op de 

eerste dag na de publicatie van 

het besluit van het algemeen 

bestuur zoals bedoeld in lid 3 dan 

wel op een door het Algemeen 

Bestuur nader te bepalen tijdstip. 

Het besluit wordt toegezonden 

aan gedeputeerde staten. 

4. De wijziging gaat in op de 

eerste dag na de publicatie in de 

Staatscourant of op een daarna 

in het besluit aangegeven 

tijdstip.  

Hiermee wordt uitvoering 

gegeven aan artikel 26, derde 

lid van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 

Bestaande tekst Wijziging  Toelichting 

1. De regeling kan worden 

opgeheven bij daartoe 

strekkende besluiten van 

tenminste 2/3 van het aantal 

gemeenten. 

1. De regeling kan worden 

opgeheven bij daartoe strekkende 

besluiten van tenminste 2/3 van 

het aantal deelnemers. 

Deze terminologie sluit beter 

aan bij artikel 1 van de Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen. 



 

        

 , voorzitter.     , secretaris.  

 

 

 

Indien van toepassing: 

 

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de 

voorliggende wijziging. 

 

De gemeenteraad van Assen  heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende wijziging. 

 

Het college van de gemeente Hoogeveen  heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de 

voorliggende wijziging. 

 

De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende 

wijziging. 

 

De gemeenteraad van Tynaarlo  heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende 

wijziging. 

 

De gemeenteraad van de Wolden  heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende 

wijziging. 

 

Bekendgemaakt op < datum> 

Ingeschreven in het register gemeenschappelijke regelingen:  

<naam gemeente> <datum> 

<naam gemeente> <datum> 

<naam gemeente> <datum> 

Enz. 

 


