
ARTIKELSGEWIJZE WIJZIGINGSLIJST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
AFVAL VERWIJDERING UTRECHT 

 
 
De Provincie is per 31/12/2014 uitgetreden, er hebben herindelingfen plaatsgevonden en de GR is 
voorgesteld een collegeregeling te worden. Deze wijzigingen zijn in de tekst verwerkt. Verder is het 
besluit uitgeschreven. 
 
Algemeen : Waar aan de orde zijn de artikelen aangepast op het uittreden van de Provincie en de 
omzetting naar een collegeregeling. 
 
Artikel 1 
Alleen de noodzakelijke begrippen zijn gehandhaafd. “Grondstoffen” toegevoegd. 
 
Artikel 2 
Voorheen artikel 3 (oud). 
 
Artikel 3 
Voorheen artikel 2 (oud). Omdat er geen provinciaal afvalstoffenplan, -beleid meer is, is dit artikel 
aangepast, waarbij tevens opgenomen “andere categorieën afvalstoffen”, omdat afval afkomstig van 
gemeentelijke reinigingsdiensten en uit openbare prullenbakken en kwd-afval, voor zover dit geen 
afval afkomstig uit productieprocessen, ook via de AVU kan worden afgevoerd. De plaats van 
vestiging is gewijzigd in Soest. 
 
Artikel 4 
Vervallen, toegevoegd aan artikel 4 (nieuw)  
 
Artikel 5 
Nu artikel 4. Uitgebreid met “grondstoffen”, duurzaamheid en circulaire economie. 
 
Artikel 6 
Nu artikel 5. Met toegevoegd de tekst van artikel 4 (oud). Vervallen artikel 6 lid 2 (oud), bevoegdheden 
van de Provincie. 
 
Artikel 7 
Nu artikel 6. De regio-indeling is in een bijlage opgenomen. De stad Utrecht krijg 1 vertegenwoordiger 
in plaats van 2. 
 
Artikel 8 
Nu artikel 7. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 9 
Nu artikel 8. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
 
Artikel 10 
Nu artikel 9. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 



Artikel 11 
Nu artikel 10. Uitgebreid met gemeenten met meer dan 300.000 inwoners. 
 
Artikel 12 t/m Artikel 16 
Deze artikelen zijn nu samengevat in artikel 11. 
 
Artikel 17 
Nu artikel 12. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 18 
Nu artikel 13. Vergoeding reiskosten door de Colleges in plaats van door de GR. 
 
Artikel 19 
Nu artikel 14. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Toegevoegd in de gewijzigde regeling : artikel 15 “Politieke controle algemeen bestuur”. Dit is in de 
oude regeling artikel 26. 
 
Artikel 20 
Nu artikel 16. Inhoudelijk niet gewijzigd. Aantal bestuursleden 7 i.p.v. 8 door uittreden van de Provincie 
in 2014. 
 
Artikel 21 
Nu artikel 17. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 22 
Nu artikel 18. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 23 
Nu artikel 19. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 24 
Nu artikel 20. Vergoeding reiskosten door de Colleges in plaats van door de GR. 
 
Artikel 25 
Nu artikel 21. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 26 
Nu artikel 15. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Toegevoegd in de gewijzigde regeling : artikel 22 “Delegatie en mandaat”. 
 
Artikel 27 
Nu artikel 23. Inhoudelijk niet gewijzigd. Uitgebreid met inlichtingenverstrekking aan de colleges. 
 
Artikelen 28 en 29 
Nu artikel 24. 
 



Artikel 30 
Nu artikel 25. In dit artikel wordt de rol van de directeur/secretaris beter beschreven. Gekozen is om 
de functie te omschrijven als “directeur”. Dit is overgenomen in volgende artikelen. Inhoudelijk niet 
gewijzigd. 
 
Toegevoegd in de gewijzigde regeling : artikel 26 “Rechtspositie”. 
 
Artikelen 31 t/m 33 
Nu artikelen 27 t/m 31. Inhoudelijk niet gewijzigd. Wel voor wat betreft de artikelsgewijze indeling. 
 
Artikel 34 
Nu artikelen 33 t/m 35. De financiële kaders moeten voor 15 april in het jaar voorafgaand aan het 
begrotingsjaar aan de raden van de gemeenten worden toegezonden. Door 1 maart als uiterste datum 
voor het verzenden van de ontwerpbegroting vast te stellen, wordt hieraan m.b.t. de begroting (waarin 
de financiële kaders zijn opgenomen) voldaan. Ook de datum van 1 maart was reeds in de bestaande 
statuten opgenomen. Het artikel is waar nodig in overeenstemming met de Wgr gebracht. Tevens is 
aangegeven dat er geen gedrukte exemplaren meer worden verstrekt. Verder zijn bepalingen 
overgenomen. 

Artikel 35 
Nu artikel 36. De jaarrekening moet voor 15 april in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan 
de raden van de gemeenten worden toegezonden. Door 1 maart als uiterste datum voor het verzenden 
van de voorlopige rekening vast te stellen, wordt hieraan m.b.t. de jaarrekening voldaan. Ook de datum 
van 1 maart was reeds in de bestaande statuten opgenomen. Het artikel is waar nodig voor wat betreft 
de tekst in overeenstemming met de Wgr gebracht. Tevens is aangegeven dat er geen gedrukte 
exemplaren meer worden verstrekt. Verder zijn bepalingen overgenomen. 

Artikel 36 
Nu artikel 37. In plaats van de uitgeschreven tekst over het nakomen van verplichtingen, wordt nu 
verwezen naar overeenkomstige artikelen van de Gemeentewet. 
 
Artikel 37 
Nu artikel 38. Inhoudelijk niet gewijzigd. Uitgebreid met “Toetreding”. 
 
Artikel 38 
Nu artikel 39 t/m 41. Toetreding, uittreding en wijziging zijn nu opgenomen in aparte artikelen. 
Voornaamste wijzigingen zijn dat bij toetreding unanimiteit is vereist en dat uittreding zonder 
stemming kan. Wel wordt de uittreedsom vastgesteld met een 2/3 meerderheid.   
 
Artikel 39 
Nu artikel 42. Inhoudelijk niet gewijzigd. 
 
Artikel 40 
Nu artikel 43. Oorspronkelijk voorzag dit artikel in bepalingen ten aanzien van de oprichting van de 
gemeenschappelijke regeling. Dat is niet meer van toepassing omdat de regeling er al is. Dit artikel 
betreft nu de inwerkingtreding van de gewijzigde regeling. Mogelijk is 1 juli 2018 niet haalbaar. In dat 
geval zal deze datum nog kunnen worden gewijzigd. 
 
 



Artikel 41 
Nu artikel 44. Ook dit artikel is aangepast aan de huidige situatie, namelijk de gewijzigde regeling en 
geeft aan dat de regeling voor onbepaalde tijdc wordt aangegaan. 
 
Toegevoegd in de gewijzigde regeling : artikel 45 “”Inzending en bekendmaking”. 
 
Artikel 42 
Nu artikel 46. Van dezelfde strekking. 
 
Ondertekening 
Alle Colleges dienen de regeling te ondertekenen. 


