
                                    

Motie Wijzigen GR Permar WS

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 25 november 
2015, behandelend de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS:

Constaterende dat,

1. Op 1 januari 2015 de Wgr (Wet op de gemeenschappelijke regelingen) is 
gewijzigd, waardoor de GR Permar WS aangepast moet worden;

2. Voorgesteld wordt om alleen de hieruit voortkomende noodzakelijke aanpassingen 
te doen en af te zien van wijzigingen welke politiek van aard zijn;

3. In art.5, eerste lid van de nu voorliggende Gemeenschappelijke Regeling is 
vastgelegd dat de Colleges bevoegdheden en verantwoordelijkheden overdragen 
aan het Dagelijks Bestuur (hierna DB), maar dat art.6 stelt dat het College 
(enkelvoud) beleidsregels over de uitvoering opstelt;

4. Laatstgenoemde artikel aan elk van de betrokken Colleges van B&W de 
mogelijkheid biedt om autonoom beleidsregels op te stellen;

5. Conform art.7, vierde lid het Algemeen Bestuur (hierna AB) een commissaris moet 
wijzen, die het AB ter zijde staat;

6. Op basis van art.14, vierde lid het AB een commissaris moet aanwijzen die het DB 
ter zijde staat;

7. De leden 4 van de artikelen 7 en 14 het mogelijk maken dat het AB ofwel één 
ofwel twee commissarissen aanwijzen;

8. In art.10, eerste lid en art.16, tweede lid sprake is van adviserende leden, 
hetgeen impliceert dat zij deel uitmaken van het AB, respectievelijk het DB;

9. In de begripsbepalingen het begrip ‘adviserend lid’ niet voorkomt;
10. Dat in het rapport “Permar onderzocht” van Berenschot d.d. 5 november 2015 

geconstateerd wordt dat de huidige commissaris niet beschouwd kan worden als 
een toezichthoudend orgaan;

11. En in het zelfde rapport wordt aanbevolen om een duidelijke keuze te maken  door 
of de functie af te schaffen of de bevoegdheden te formaliseren;

12. De in de art.7, vijfde lid en art.14, vijfde lid vastgelegde functieomschrijving van 
de aan te stellen commissarissen ongewijzigd is gebleven;

13. In de voorliggende GR niet is vastgelegd hoe vaak het AB bijeen komt;  
14. In art.16, eerste lid vastgelegd is dat het DB ten minste viermaal per jaar 

vergadert,

Overwegende dat,

a. Als gevolg van de wettelijke noodzakelijkheid van aanpassing van de GR er een 
ontwerpregeling voorligt die op een aantal onderdelen nodeloos ingewikkeld en 
daarmee verwarrend is;

b. Het aanbeveling verdient in art.6 te bepalen dat de Colleges (in meervoud) de 
beleidsregels dienen op te stellen teneinde eenduidig richting bestuur te acteren; 

c. De functieomschrijving van de beide commissarissen ten opzichte van de oude 
regeling ongewijzigd is gebleven en daarmee de door Berenschot geconstateerde 
onduidelijkheid persisteert;

d. Het zeer de vraag is of de functie van commissaris, gezien de ‘adviserende leden’ 
moet blijven bestaan;

e. Het in art.16 eerste lid genoemde minimum aantal vergaderingen van het DB veel 
te laag is om te kunnen spreken van een DB,  

 



                                    

Draagt het College op bij het AB een wijziging van de voorliggende GR te bepleiten voor 
de volgende punten: 

1. Aanpassing van art.6 conform het gestelde onder overweging b.;
2. Aanpassing van art.10, eerste lid en art.16, tweede lid door het begrip 

‘adviserende leden’ te vervangen door ‘adviseurs/deskundigen’; 
3. De functies van commissaris van het AB en commissaris van het DB te laten 

vervallen;
4. Indien het AB niet bereid is te besluiten conform het onder 3 gestelde het invullen 

van deze functies te verenigingen in één persoon, dit onder een formalisering van 
zijn bevoegd- en verantwoordelijkheden;

5. Het minimum aantal vergaderingen van het DB op te voeren tot één per maand;
6. Een minimum aantal vergaderingen per jaar van het AB op te nemen van vier,     

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD fractie PRD fractie RZS fractie

 


