Sector/stafafdeling:
Portefeuillehouder:

Wethouder Van der Kooi

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

BZM d.d. 14 mei 2019

de Raad

d.d. 28 mei 2019

Onderwerp:
Vaststelling 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

Samenvatting
Het SVHW stelt een wijziging voor van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband
Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. Deze wijziging is noodzakelijk omdat er op 1
januari 2019 verschillende herindelingen hebben plaatsgevonden die van belang zijn voor de
samenstelling van het deelnemersveld van de Gemeenschappelijke regeling SVHW 2015 en om
aan te sluiten bij de actuele (wettelijke) situatie.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad te adviseren om in te stemmen met de wijzigingen door het college van de
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015, conform bijgevoegd voorstel aan de
gemeenteraad.

Gevraagde beslissing Raad:
1. In te stemmen met de wijzigingen door het college van de Gemeenschappelijke Regeling
SVHW 2015, conform bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraad.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)

pag. 1 van 4

Onderwerp:
Vaststelling 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

1.

Inleiding
De GR SVHW 2015 dient aangepast te worden in verband met verschillende
herindelingen. Bij het verwerken van deze wijziging worden tevens enkele andere
wijzigingen doorgevoerd

2.

Beoogd effect
Om op grond van artikel 41, lid 3 en 4 van de Wet algemene regels herindeling de
wijzigingen als gevolg van verschillende herindelingen op 1 januari 2019, binnen
zes maanden na de genoemde datum te verwerken
Bij het verwerken van deze wijziging tevens andere wijzigingen in de regeling door
te voeren.

3.

Argumenten
De voorgenomen wijzigingen zijn nodig om aan te sluiten bij de actuele situatie.
De wijziging omvat:
1) Wijzigingen als gevolg van diverse herindelingen op 1 januari 2019


De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn opgeheven, en de
nieuwe gemeente Altena is ingesteld. Al deze voormalige gemeenten zijn
Deelnemer aan de Regeling



De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen
zijn opgeheven, en de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is ingesteld. Al deze
voormalige gemeenten zijn Deelnemer aan de Regeling



De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn opgeheven, en de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden is ingesteld. Van deze drie voormalige gemeenten
was alleen Zederik Deelnemer aan de Regeling. Het besluit tot uittreding van
Zederik is reeds in het najaar van 2018 genomen, waarmee deze gemeente
met ingang van 12 juni 2019 niet meer zal deelnemen aan de Regeling

2) Andere wijzigingen
Naamswijziging van het openbaar lichaam
De naam verandert van ‘Gemeenschappelijke Regeling samenwerking
vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW)’ in ‘samenwerking
vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW)’
Aanpassing stemvereisten bij bepaalde wijzigingen van de Regeling
In artikel 24 vervalt lid 2. Dit lid zag op afwijkende stemvereisten bij wijziging van
de te behartigen belangen zoals opgenomen in artikel 3 en wijziging van de
uitgangspunten voor kostentoerekening als bedoeld in artikel 18, lid 2, en artikel
20. Deze wijzigingen dienden unaniem te worden besloten. Met het vervallen van
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lid 2 van artikel 24 is voor deze wijzigingen voortaan instemming van twee derde
van de Deelnemers benodigd, zoals geregeld in lid 1
Verduidelijking opzegtermijn
De opzegtermijn voor uittreding als geregeld in artikel 26, lid 1, wordt verduidelijkt
om interpretatieverschillen en ongewenste budgettaire consequenties te
voorkomen. In de nieuwe situatie dient na kennisgeving van de opzegging ten
minste één volledig kalenderjaar – dat loopt van 1 januari tot en met 31 december
te zijn verstreken voordat kan worden uitgetreden
Wijziging bepaling inzake archief
Verder worden de bepalingen omtrent het archief in artikel 28 gewijzigd. De
bepalingen worden in overeenstemming gebracht met de Archiefwet 1995, die in
de afgelopen jaren enkele keren is gewijzigd
Wijziging in verband met de wijziging van rechtspositie ambtenaren
De Wet gemeenschappelijke regelingen vereist in artikel 64a lid 1 een grondslag in
de gemeenschappelijke regeling om te kunnen toetreden tot een vereniging. Om er
zeker van te zijn dat de Regeling deze grondslag biedt, wordt in artikel 8 het
Algemeen bestuur expliciet de bevoegdheid gegeven om te kunnen besluiten tot
het toetreden tot een werkgeversvereniging. Nadat de relevante wetten als gevolg
van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn gewijzigd, is
artikel 17 lid 4 van de Regeling niet meer relevant. Dat lid 4 bepaalt dat de
rechtspositie van het personeel van het SVHW gelijk is aan die van het waterschap
Hollandse Delta. Op grond van (specifiek) overgangsrecht vervalt dit lid indien de
Wnra de Ambtenarenwet heeft gewijzigd
4.

Draagvlak en risico’s
Geen bijzonderheden

5.

Aanpak / uitvoering
Na besluit door uw college dient aan de raad toestemming te worden gevraagd
voor het vaststellen van de Derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
SVHW via een raadsbesluit

6.

Communicatie
Niet van toepassing

7.

Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing

Bijlage(n):


Voorstel aan de gemeenteraad



Aanbiedingsbrief 3e wijziging GR SVHW



Toelichting derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

pag. 3 van 4



bijlagen meezenden

pag. 4 van 4

