
 

   
  

   
    

  
 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

 
  

     
 

 

 

  
 

Aan het college van waterschap Vechtstromen Postbus 1098 
8001 BB Zwolle 
gblt.nl 
NL82 DEUT 0319 8046 15 

@gbltservice 

DATUM ONDERWERP ONS KENMERK BIJLAGEN 

17 oktober 2022 Zienswijze op wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling 
GBLT 

CONCEPT AB 14 oktober 2022 

Geacht college, 

Op 8 juli jl. heeft het dagelijks bestuur van GBLT aan U het voorstel voor wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GBLT aangeboden. De colleges van de gemeenten en dagelijkse besturen 
van de waterschappen zijn hierbij gevraagd de achtergrondnotitie, Handvest potentiële deelnemers en 
het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan te bieden aan respectievelijk hun 
gemeenteraad of algemeen bestuur voor het eventueel indienen van een zienswijze. 

Wij danken u hartelijk voor uw reactie en uw zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de 
gemeenschappelijke regeling GBLT. In de vergadering van het algemeen bestuur van GBLT op 14 
oktober 2022 zijn de ontvangen zienswijzen besproken. Onderstaand geven wij een reactie op de door u 
ingediende zienswijze. 

• De volgende tekstsuggestie te doen voor het wijzigen van artikel 15, lid 1, gr GBLT: ”Het dagelijks 
bestuur bestaat uit een voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal  leden, dat 
ten minste 2 en ten hoogste 4 bedraagt“. 

Na ambtelijk overleg met het Waterschap Vechtstromen, is een formulering gevonden die 
optimale duidelijkheid biedt: op grond daarvan hebben wij onderstaande tekstaanpassing 
voorgesteld. 
“Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en daarnaast uit een door het algemeen bestuur 
te bepalen aantal leden, dat ten minste 2 en ten hoogste 3 bedraagt”. 
Op basis van de tekstsuggestie bestaat geen misverstand over wie het aantal leden van het 
dagelijks bestuur bepaalt. 

• De volgende tekstsuggestie te doen voor het wijzigen van artikel 16, lid 2, gr GBLT: “De leden van 
het dagelijks bestuur hebben ieder één stem. Besluiten worden bij gewone meerderheid van 
stemmen genomen. Indien bij een stemming de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd. Staken 
de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.” 
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Hoewel het voorstel inhoudelijk geen verandering oplevert, is het tekstvoorstel een 
vereenvoudiging van het artikel 16, lid 2. Wij hebben de tekstsuggestie dan ook overgenomen. 

• In het Handvest potentiële deelnemers benadrukken dat van nieuwe potentiële deelnemers 
nadrukkelijk wordt gevraagd dat zij volledig en volwaardig toetreden. En alleen in voorbereiding op 
een formele toetreding (als een tijdelijke overbrugging) gebruik kan worden gemaakt van een 
Dienstverleningsovereenkomst. Na afloop van de overeenkomst treedt men of formeel toe, of de 
dienstverlening wordt beëindigd. Het Handvest potentiële deelnemers daadwerkelijk te voorzien van 
uitgangspunten of criteria, in plaats van (alleen) aandachtspunten. 

GBLT en de bestaande deelnemers hechten veel waarde aan de kwaliteit van dienstverlening. 
Vanuit dit perspectief heeft GBLT het handvest opgesteld waaraan een eventuele uitbreiding van 
de dienstverlening aan nieuwe partijen moet voldoen. Het Handvest is dan ook opgesteld om het 
bestuur criteria te geven waaraan de keuze getoetst wordt en met welke aandachtspunten 
rekening moet worden gehouden bij een eventuele samenwerking, via toetreding tot de 
gemeenschappelijke regeling of dienstverlening via een DVO. Aangezien de consequenties 
verschillen is het van belang dat het bestuur op basis van het Handvest een gedegen afweging 
kan maken. Op basis van de ontvangen zienswijzen is dit doel explicieter verwoord in het 
Handvest. 

Er is in principe sprake van één type DVO, een tijdelijke overeenkomst, en streeft GBLT altijd 
naar partijen die in gezamenlijkheid volle eigenaarschap willen dragen. Wij hebben dit 
uitgangspunt dan ook explicieter in het Handvest potentiële nieuwe deelnemers opgenomen. 
Ook hebben wij in het Handvest opgenomen dat altijd een toets plaats moet vinden bij een 
potentiële nieuwe deelnemer. Hiervoor worden de toetsingscriteria gehanteerd zoals 
opgenomen in het Handvest, maar nog belangrijker dat een uitbreiding niet verstorend of 
belemmerend mag zijn op de kwaliteit van uitvoering van GBLT. 

• In de voorgestelde tekst tot het wijzigen van artikel 32, lid 4, gr GBLT (Ontwerp voor de gewijzigde 
Gemeenschappelijke regeling GBLT) staat twee keer de tekst “is gevoerd”. De tekst te wijzigen in: 
“Het algemeen bestuur stelt, nadat een zienswijzeprocedure onder de deelnemers is gevoerd, een 
bijdrageverordening vast, waarin is uitgewerkt op welke wijze de hoogte van de bijdrage van de 
deelnemers jaarlijks wordt berekend en betaling ervan plaatsvindt.” 

Wij hebben de tekstsuggestie overgenomen en het artikel aangepast. 

• In artikel 49 de datum van inwerkingtreding aan te passen, naar een datum in de toekomst, in plaats 
van 1 januari 2016. 

Wij hebben artikel 49 aangepast naar: “Deze gewijzigde regeling treedt in werking op de eerste 
dag van de maand volgend op de dag na bekendmaking”. 

GBLT ontving daarnaast onderhands enkele tekstuele correcties op het ontwerp, zonder inhoudelijke of 
beleidsmatige consequenties; deze zijn in het nieuwe ontwerp verwerkt. 

Wij verwachten hiermee recht te hebben gedaan aan uw zienswijze. In de vergadering van ons algemeen 
bestuur van 14 oktober 2022 is ingestemd met de wijzigingen en het aanbieden van de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling voor besluitvorming door het dagelijks bestuur aan de deelnemende 
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colleges en dagelijkse besturen in GBLT. De colleges en dagelijkse besturen worden binnenkort 
gevraagd te besluiten over de voorgelegde gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan verneem ik deze graag. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur, 
De directeur, 

R.A.C. de Haan 


