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Welke mogelijkheden zijn er nu voor de gemeenteraad?
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Grip op Gemeenschappelijke Regelingen: welke mogelijkheden
zijn er nu voor de gemeenteraad?
Een enquête van eind 2017 onder raadsleden liet zien dat er zorgen bestaan over het
controle-instrumentarium in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) Meer dan de helft
van de raadsleden gaf aan ontevreden te zijn over de eigen mogelijkheden om invloed uit te
oefenen op de regionale samenwerking. Daarnaast geeft een derde aan onvoldoende kennis
en expertise te hebben om de controlerende taak goed uit te voeren.
Inmiddels is er enige tijd verstreken maar lijkt de enquête nog steeds actueel. Wat kunnen de
gemeenteraden op dit moment doen?
Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen
In het Regeerakkoord is afgesproken de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) te
wijzigen om op die manier de politieke verantwoording over gemeenschappelijke regelingen
te versterken. Om dit doel te bereiken, bereidt de minister een wetsvoorstel voor met daarin
een aantal nieuwe bepalingen.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarnaast opdracht
gegeven een onderzoek te doen naar de formele instrumenten die de Wgr en de
Gemeentewet bieden ter versterking van de positie van gemeenteraden. Dit onderzoek is op
18 februari 2019 aangeboden aan de tweede kamer.
Informele instrumenten
Naast de formele instrumenten bestaat er een scala aan informele instrumenten die ingezet
kunnen worden om de positie van de gemeenteraden met betrekking tot regionale
samenwerking te versterken. Het gaat hier om instrumenten die vooral politieke werking
hebben maar niet leiden tot juridisch bindende besluiten. Juist deze instrumenten kunnen erg
interessant zijn en zijn niet altijd bekend bij raadsleden.
Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr is inmiddels in procedure gebracht en ligt
gedurende de periode van 26 augustus t/m 12 oktober 2019 ter consultatie.
Ook binnen de huidige Wgr kunnen raadsleden er echter al voor zorgen dat zij voldoende

grip hebben op de gang van zaken binnen een gemeenschappelijke regeling. Bewustwording
van de belangrijkste sturingsmogelijkheden is de eerste belangrijke stap die gezet moet
worden. Niet alleen van formele sturingsmogelijkheden maar ook van de informele
instrumenten.
Meer weten over de Wet gemeenschappelijke regelingen? Bij ons kunt u terecht met al uw
vragen.
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Gemeenschappelijke regelingen: onze cursussen

25
NOV

Gemeenschappelijke regelingen en taak- en
bevoegdheidsverdeling
Deze cursus gaat in op alle aspecten die te maken hebben met de
verdeling van taken en bevoegdheden in het kader van
gemeenschappelijke regelingen.
Lees meer
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Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen
Wat komt om de hoek kijken bij de samenwerking in gemeenschappelijke
regelingen? Aan bod komen de mogelijke vormen van samenwerking, de
noodzaak van de wet gebruik te maken, de kenmerken van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de relevante jurisprudentie rondom
gemeenschappelijke regelingen.
Lees meer
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