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Artikelsgewijze toelichting op de 11e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling

Artikel 1

Bij het eerste lid onder b is volledigheidshalve de verwijzing naar het juiste hoofdstuk in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen opgenomen.

Bij het eerste lid onder f zijn Amstelland-Meerlanden en onder g Zaanstreek-Waterland toegevoegd 
om te verduidelijken uit welk cluster van gemeenten de leden van het Dagelijks Bestuur afkomstig 
zijn, zoals bepaald bij artikel 33.

Bij het eerste lid onder h is het zogenaamde Besluit Vervoerregio toegevoegd dat verwijst naar de 
andere wettelijke grondslagen voor de gemeenschappelijke regeling. 

Artikel 2

In artikel 2 is de naam “de Vervoerregio Amsterdam” gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. Dat is 
de juridisch juiste naam die ook als zodanig bij de Kamer van Koophandel moet worden 
geregistreerd.

Artikel 15: 

Hier is de term ‘bestuursdwang’ vervangen door ‘handhaving’. Het benoemen van bestuursdwang is 
immers te beperkt omdat het ook een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete kan betreffen.

Bovendien is ‘handhaving’ de formele titel uit hoofdstuk V van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 17

De regioraad besloot op 9 mei 2017 de gemeenteraden te consulteren over het voorstel om het 
dagelijks bestuur en de regioraad te verkleinen, op basis van het advies van de projectcommissie 
bestuurlijke toekomst uit 2016. Op basis van de reacties van gemeenten bleek dat het merendeel van 
de gemeenten bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2018 de Regioraad wil verkleinen naar 
ca. 50 leden door een halvering van de vertegenwoordiging vanuit Amsterdam, waarbij Amsterdam 
het stemgewicht behoudt. Deze uitkomst is door een besluit van de Regioraad op 17 oktober 
bekrachtigd. Dit leidt tot een toevoeging van een bepaling bij het eerste lid: “met dien verstande dat 
de gemeenteraad van Amsterdam met behoud van het stemgewicht maar de helft van het 
aantal leden (afronding naar boven) aanwijst op basis van bovenstaande maatstaf.”

De regioraad besloot op 12 december 2017 op advies van de commissie werkwijze om de bestaande 
regeling omtrent de mogelijkheid voor het aanwijzen van plaatsvervangers te verruimen. Het was 
reglementair bepaald dat dit alleen mogelijk is voor gemeenten met 1 vertegenwoordiger (minder 
dan 20.000 inwoners), maar dat wordt met deze wijziging mogelijk voor gemeenten met 1 of 2 
vertegenwoordigers (minder dan 40.000 inwoners). Dit vergroot de mogelijkheid dat deze 
gemeenten toch vertegenwoordigd zijn bij vergaderingen van de Regioraad en het draagt bij aan een 
bredere betrokkenheid vanuit raden bij de besluitvorming in de Regioraad. Dit leidt tot een wijziging 
bij het tweede lid.
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Artikel 20  

Het is in artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaald dat het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur van rechtswege eindigt, zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad uit 
wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder of secretaris van de desbetreffende 
deelnemende gemeente te zijn. Dat is toegevoegd als derde lid.

Artikel 23  

Dit artikel kan vervallen omdat de juiste tekst nu wordt opgenomen bij het derde lid van artikel 20.

Artikel 28

In lijn met het besluit van de Regioraad omtrent de gewijzigde samenstelling van de Regioraad (zie 
toelichting artikel 17) wordt lid 1 gewijzigd ten behoeve van het behoud van het stemgewicht van de 
vertegenwoordiging uit Amsterdam: Elk lid van de Regioraad dat de door de gemeenteraad van 
Amsterdam is aangewezen heeft in de vergadering twee stemmen, alle andere leden van de 
Regioraad hebben in de vergadering één stem.

Artikel 33

Na het doorlopen van dezelfde procedure ter verkleining van de Regioraad (zie toelichting artikel 17) 
besloot de Regioraad dat het DB uit 3 leden gaat bestaan, namelijk 

- één lid afkomstig is uit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amsterdam;

- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Zaanstreek-Waterland (zie toelichting artikel 1);

- één lid afkomstig is uit een college van burgemeester en wethouders van een gemeente uit 
Amstelland- en Meerlanden (zie toelichting artikel 1);

Artikel 41

Met het wijzigen van de vaststellingsdatum voor het jaarverslag naar 15 juli komt het overeen met de 
datum voor vaststelling van de jaarrekening uit artikel 58 van de regeling.

Artikel 42

Dit artikel is op verzoek van de gemeente Amsterdam in overeenstemming gebracht met artikel 13 
negende lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat bepaalt dat de voorzitter van het 
openbaar lichaam door en uit het algemeen bestuur wordt aangewezen. 

Artikel 43

Dit artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 12 derde lid van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

Artikel 53

Met het wijzigen van de vaststellingsdatum voor het jaarverslag naar 1 augustus is deze bepaling in 
overeenstemming gebracht met artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen.


