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1.

ONTWERP-BESLUIT
- Vaststellen van het conceptwijzigingsbesluit 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken (hierna: wijzigingsbesluit);
- Het Algemeen Bestuur voor te stellen aan de betrokken bestuursorganen van de deelnemers
voor te stellen om in te stemmen met het vastgestelde wijzigingsbesluit.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK
Aanpassing berekening deelnemersbijdragen
De eerste begroting Groenalliantie dateert uit 2015. Financieel was deze begroting een
samenvoeging van de exploitatiebegroting en de balans van de opgeheven schappen
Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o.
In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat voor beide werkgebieden in de begroting
Groenalliantie zogenoemde compartimenten in stand worden gehouden: het compartiment
Reeuwijkse Plassen en het compartiment Krimpenerwaard.
Tijdens haar besloten werkconferentie op 18 februari 2019 heeft uw bestuur gesproken over het
al dan niet handhaven van de in 2014/2015 aangebrachte compartimenten in de begroting van
Groenalliantie. Geconstateerd is dat zich sedert de oprichting van de Groenalliantie ingrijpende
veranderingen hebben voorgedaan, waardoor het voor de bestuurlijke en financiële
toekomstbestendigheid van de Groenalliantie belangrijk is dat de vijf deelnemende gemeenten
onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de
gemeenschappelijke regeling. Daarom is met ingang van het begrotingsjaar 2022 besloten over
te gaan tot een uniformering van de berekening van de deelnemersbijdragen per werkgebied,
waarbij het bepaalde in artikel 33, lid 2 ad a van de gemeenschappelijke regeling voor het
werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o. ook gaat gelden voor het werkgebied Krimpenerwaard. Dit
betekent een verdeling van het negatief exploitatiesaldo op basis van het inwoneraantal per
gemeente.
Aanpassingen scheiding Gebiedsadviescommissies
Groenalliantie heeft conform artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling twee
gebiedsadviescommissies: één voor het werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o. en één voor het
werkgebied Krimpenerwaard. In 2019 is, bij wijze van een pilot gestart met het samenvoegen van
de gebiedsadviescommissies van Groenalliantie. Dit naar tevredenheid van de leden van de
gebiedsadviescommissies. Thans wordt voorgesteld om de pilot om te zetten naar een vaste
constructie door het samenvoegen van beide gebiedsadviescommissies naar één
gebiedsadviescommissie Groenalliantie. Dit voorstel past goed in de bovengeschetste lijn van het
onder gelijke voorwaarden participeren in de samenwerking binnen de bestaande
gemeenschappelijke regeling GA. Het bepaalde in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling
zal gewijzigd moeten worden.
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Bovengenoemde ontwikkelingen noodzaken tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken (hierna: regeling).
1. Tekstueel en inhoudelijk: in de tekst van de regeling wordt het bepaalde in artikel 33, lid 2 ad b
aangepast.
2. Tekstueel en inhoudelijk: in de tekst van de regeling wordt het bepaalde in artikel 21 lid 2 en 3
aangepast.
De Toelichting bij de gemeenschappelijke regeling wordt hierop aangepast.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Dagelijks Bestuur 31 maart 2021
Werkconferentie 18 februari 2019
Algemeen Bestuur 8 juli 2019
Pilot samenvoeging gebiedsadviescommissies
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Ingevolge artikel 34 van de regeling kan de regeling worden gewijzigd bij unaniem besluit van de
betrokken bestuursorganen van de deelnemers. Het besluit tot wijziging van de deelnemersbijdrage
voor het werkgebied Krimpenerwaard vergt een wijziging van artikel 33 van de gemeenschappelijke
regeling GA in het jaar 2021, zodat de gewijzigde regeling met ingang van 1 januari 2022 in werking
kan treden. Het besluit tot samenvoegen van de gebiedsadviescommissies vergt een wijziging van
artikel 21 lid 2 en 3 van de gemeenschappelijke regeling GA.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Met ingang van het begrotingsjaar 2022 - bij gelijkblijvende omstandigheden en ongewijzigd beleid – is
besloten over te gaan tot een uniformering van de berekening van de deelnemersbijdragen per
werkgebied, waarbij het bepaalde in artikel 33, lid 2 ad a van de gemeenschappelijke regeling voor het
werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o. ook gaat gelden voor het werkgebied Krimpenerwaard. Dit
betekent een verdeling van het negatief exploitatiesaldo op basis van het inwoneraantal per gemeente,
hetgeen voor alle deelnemers neerkomt op een deelnemersbijdrage van € 7,34 per inwoner (dit is
inclusief jaarlijkse indexatie).

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
-

Het Algemeen Bestuur stelt het conceptwijzigingsbesluit vast en besluit om aan de betrokken
bestuursorganen van de deelnemers voor te stellen om unaniem en eensluidend in te
stemmen met het wijzigingsbesluit;
Na eensluidende instemming van alle betrokken bestuursorganen uiterlijk vóór 1 januari
2022, dient de gewijzigde regeling overeenkomstig het bepaalde in de Wet elektronische
publicaties (Wep) bekend gemaakt te worden, waarna deze in werking kan treden.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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