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Artikelsgewijze toelichting 

Voor zover noodzakelijk volgt hieronder een toelichting op de verschillende artikelen van de GR. 

Wanneer een artikel geen toelichting heeft, wordt de tekst geacht voor zichzelf te spreken. 

 

Artikel 3.4 Middelen en bevoegdheden 

De bevoegdheden van het college die daaraan bij of krachtens de Wsw worden toegekend, worden 

overgedragen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam. Uitgezonderd zijn de bevoegdheden 

als bedoeld in de artikelen 8 (ontvangen uitkeringen van het rijk), 9 (terugvordering rijksbijdrage), 13, 

vierde lid (verantwoordingsinformatie aan de minister) en 14, eerste lid (verstrekken inlichtingen aan 

de minister) van de Wsw.  

Het overdragen van die bevoegdheden aan het bestuur van een openbaar lichaam is niet toegestaan op 

grond van artikel 1, tweede lid van de Wsw. 

 

Artikel 4.5 Zittingsduur 

Artikel 13, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt 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. 

Artikel 16, vijfde lid van de Wgr bepaalt dat de GR bepalingen inhoudt over de bevoegdheid van de 

raad een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam ontslag te 

verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 

van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. Deze bepalingen zijn opgenomen in artikel 

4.6 van de GR.  

De wetgever heeft het niet wenselijk geacht dat tegen een dergelijk ontslagbesluit een bezwaarschrift 

(artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht) kan worden ingediend, omdat dergelijke besluiten het 

resultaat zijn van politieke besluitvorming. 

Artikel 8.3 Gemeentelijke bijdrage                                                                                               

In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat de bijdrage per deelnemende gemeente wordt bepaald in 

afzonderlijke overeenkomsten (zogenaamde “bevoegdhedenovereenkomsten” ) tussen de colleges en 

het openbaar lichaam, waarin ook de wijze en het tijdstip van betaling van de bijdragen of 

voorschotten is geregeld. Hiermee wordt onder meer de mogelijkheid geschapen om de jaarlijkse 

bijdrage per gemeente af te laten hangen van de mate waarin zij heeft bijgedragen aan de 

doelstellingen en resultaten van de GR (beslispunt 11 van de nota Creativiteit in verbondenheid).                                

Uiteraard moet in de overeenkomsten ook een bepaling worden opgenomen inzake de minimale 

bijdrage per gemeente.                                        
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