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Programma & begroting

Vragen Beantwoording door het college
Datum Datum

Fractie Portefeuillehouder Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Zaaknummer Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aanleiding/ overwegingen
Er wordt ons bij bovengenoemd agendapunt gevraagd om akkoord te gaan met de technische 
aanpassingen van deze gemeenschappelijke regeling zoals weergegeven in het geadviseerde 
besluit onder punt 1 en 2. Wij menen dat het geadviseerde besluit wat beperkt is opgeschreven 
omdat het voorgestelde volgens ons verder gaat dan het in lijn brengen van de regeling met de 
actuele situatie. De voorgestelde reglement wijzigingen vragen om een nadere ( technische ) 
toelichting.   
Hierdoor ontstaan de volgende ( technische() vragen aan het college van onze gemeente. 

Vragen1

Vraag 1  Wat is de achtergrond van de statutenwijziging van Artikel 10?   
Antwoord De achtergrond is het herstellen van een mogelijke onduidelijkheid die kan leiden tot een toepassing 

van art.10 lid 6-8 op de artt 25-28 terwijl dit niet aan de orde kan zijn omdat de stemvereisten hierin 
expliciet zijn opgenomen..

Vraag 2  Waarom is lid 11 aan artikel 10 toegevoegd? 
Antwoord Lid 11 is toegevoegd om de werking van artikel 10 lid 6-8 niet van toepassing te verklaren op artt 

25-28. Als dit lid niet wordt toegevoegd zijn leden 6-8 onverkort van toepassing op artt 25-28. 
Hieronder wordt de vraag beantwoord waarom deze leden niet van toepassing behoren te zijn, wat 
de aanleiding is geweest om het lid toe te voegen.

Vraag 3  Wat is de motivatie om via lid 11 van artikel 10  inhoudende om lid 6 tot en met 8 van artikel 10 
niet van toepassing te verklaren op de artikelen 25 tot en met 28 van het reglement?    

Antwoord In de artt 25-28 zijn de noodzakelijk minimale stemverhoudingen expliciet vastgelegd. Deze zijn 
zwaarder dan die van de escape route van art.10 lid 6-8. Art. 25 eist unanimiteit. Art 26 eist een 
twee derde meerderheid van alle 18 deelnemers (versus 5 deelnemers met hun stemgewicht van 
art 10 lid 6-8 escape route); art. 27 is een stemverhouding niet van toepassing en art 28 eist een 

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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twee derde meerderheid.

Vraag 4  Wat is de mogelijke impact voor onze gemeente van deze gevraagde aanpassing en voldoet het
 reglement na deze aanpassing aan de corporate governance regels?   
 

Antwoord De impact is dat er geen verwarring meer kan ontstaan inzake de stemverhoudingen. Dat zou 
eventueel volgens de letter, niet volgens de logica, wel kunnen als lid 11 niet zou zijn toegevoegd 
aan art.10. De toevoeging heeft geen andere impact dan verduidelijking. Omdat de 
stemverhoudingen in de artt. 25-28 expliciet zijn vastgelegd is er geen sprake van een effect op 
public governance.
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