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Onderwerp 

46e wijziging gemeenschappelijk regeling Regio Rivierenland  

 

Beslispunten 

1.   In te stemmen met de 46e wijziging  van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland. 

2. Het college en de burgemeester toestemming te geven om in te stemmen met de 46e wijziging 

van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland. 

3. Kennis te nemen van de inwoneraantallen per 1 januari 2018 en de hierop gebaseerde 

stemverhouding voor het resterende deel van de bestuursperiode 2018-2022 vast te stellen, 

conform bijlage.  

Inleiding 

De gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (verder: gr) wordt gewijzigd als gevolg van de 

fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot West Betuwe.  

De gemeente Lingewaal wordt nog vermeld bij de uitzonderingen van deelname. Deze bepaling wordt 

nu geschrapt. Verder bevat de gr geen verwijzingen naar de voormalige gemeenten.  

 

Het Algemeen Bestuur van onze Regio bestaat nu uit 9 leden, elke deelnemende gemeente heeft één 

zetel en de negende zetel is voor het gemeenschappelijke lid. De leden hebben in de vergadering 

stemrecht naar rato van de inwoneraantallen. In de gr is opgenomen dat voor de bepaling van de 

inwoneraantallen wordt uitgegaan van de door het  Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) openbaar 

gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar waarin de aanwijzing van de nieuwe bestuurders 

plaatsvindt 

 

Besluitgeschiedenis 

nvt 

 

Beoogd effect 

Een actuele Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland en de stemverhoudingen in het 

Algemeen Bestuur voor het resterende deel van de bestuursperiode 2018-2022 vast te stellen. 
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Argumenten 

1.1 Conform het  bijgevoegde besluit instemmen met de wijzigingen. 

De gr Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van zowel de raad, de burgemeester en 

het college. Deze drie bestuursorganen van de deelnemende gemeenten moeten instemmen met het 

besluit. De deelnemende gemeenten worden genoemd in de aanhef van de gr.  

Met ingang van de 46e wijziging zal dat de gemeente West Betuwe zijn. In artikel 6 van de huidige gr is 

geregeld dat de gemeente Lingewaal de taak Sociale Recherche niet afneemt van Regio Rivierenland. 

Tot 1 januari 2019 betrok deze gemeente deze taken namelijk vanuit de GR Avres. Na de fusie neemt 

de gehele gemeente West Betuwe dezelfde taken af bij de Regio, inclusief de Sociale Recherche. De 

samenwerking met de GR Avres wordt afgebouwd. Deze bepaling in de GR kan daarom worden 

geschrapt. Daartoe strekt dit voorstel. Zie het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit.  

 

1.2. Toestemming college en burgemeester van raad 

Op basis van de Wgr kunnen het college en de burgemeester feitelijk pas een besluit nemen als uw 

raad hen daarvoor toestemming heeft gegeven. Om het proces van besluitvorming te versnellen 

stemden het college en de burgemeester alvast in met de wijziging van de gr onder het voorbehoud 

dat u daarvoor toestemming krijgt van de raad.  

 

3.1 Stemverhouding wordt vastgesteld op basis van de actuele inwoneraantallen.  

In het jaar van de raadsverkiezingen worden de leden van het Algemeen Bestuur aangewezen. In dat 

jaar wordt volgens de gr (artikel 9) voor de gehele zittingsperiode van het AB de stemverhouding 

bepaald. Dit gebeurt op basis van de door het CBS openbaar gemaakte bevolkingscijfers van 1 januari 

van het jaar waarin het AB wordt benoemd. In dit geval is de fusie van West Betuwe afgewacht en 

wordt voor de resterende bestuursperiode, de stemverhouding bepaald op basis van de 

inwoneraantallen per 1 januari 2018. Omdat de gemeente West Betuwe het grootste aantal inwoners 

telt, krijgt zij de zwaarste stem in het bestuur. Zie de bijlage voor verdere specificatie. 

 

Kanttekeningen 

3.1 Stemverhouding in praktijk.  

Ten aanzien van de stemverhouding wordt nog opgemerkt dat bij de besluitvorming door het AB 

gestreefd wordt naar consensus, waardoor de zwaarte van de stemmen in de praktijk ondergeschikt 

is.  

 

Duurzaamheid 

nvt 

 

Financiën 

Deze wijziging heeft geen financiële gevolgen. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 
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Uitvoering 

Het voorstel wordt met een brief van het Dagelijks Bestuur naar de deelnemende bestuursorganen van 

de acht gemeenten gestuurd. Per gemeente zijn drie bestuursorganen deelnemer in de 

gemeenschappelijke regeling. Daarom moeten zowel de raden, de colleges als de burgemeesters het 

besluit nemen. De raden verlenen het college en de burgemeester toestemming om de 

wijzigingsbesluiten te kunnen vaststellen (art. 1 Wgr).  

 

Planning 

Zie communicatie 

 

Evaluatie 

nvt 

 

Communicatie 

De genomen besluiten maken de gemeenten zelf bekend in het eigen publicatieblad.  

Wanneer alle bestuursorganen hebben besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling, zal 

het wijzigingsbesluit in de Staatscourant bekend worden gemaakt door de gemeente Tiel (art. 26 Wgr).  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,              de burgemeester, 

 

 

Karen Coesmans  Harry Keereweer 
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Raadsbesluit  
 

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeenten Buren, 

Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, ieder 

voor zover het zijn bevoegdheid betreft;  

 

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 9 mei 2019; 

 

overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland op 8 mei 2019 een voorstel heeft 

behandeld tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland in verband met de 

fusie van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen tot de gemeente West 

Betuwe; 

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Regeling Regio 

Rivierenland, zoals deze luidt na de 45e wijziging: 

 

besluit: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

de 46e wijziging van de Regeling Regio Rivierenland vast te stellen: 

 

 

Artikel I 

In artikel 6, vierde lid, wordt de eerste volzin geschrapt. 

 

Artikel II Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, als 

bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet, en werkt terug tot en met 1 januari 2019. 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente West Betuwe in  

de openbare vergadering van 24 september 2019, nummer 07, 

 

 

de griffier                                      de voorzitter, 

 

 

het college van de gemeente West Betuwe in zijn vergadering van 23 juli 2019, 

 

 

de secretaris,                                de voorzitter, 

 

de burgemeester van de gemeente West Betuwe op … 

 

de burgemeester,  
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Bijlage 2. Stemverhouding Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 2018-2022 

 

 

Het AB stelt in zijn vergadering de stemverhouding vast voor het resterende deel van de 

bestuursperiode (2018 - 2022) nu de fusie van de GNL-gemeenten tot West Betuwe een feit is.  

 

De stemverhouding wordt vastgesteld op basis van de door het CBS openbaar gemaakte 

bevolkingscijfers van 1 januari 2018, afgerond op honderdtallen. Deze systematiek is geregeld in 

artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling.  

 

Algemeen bestuurslid 

uit  

Gemeenten 

Inwoners per 1-

1-2018 

Afgerond op 

honderdtallen 

Stemverdeling AB Regio 

Rivierenland 2018-2022 

Buren 26359 26400 11                                      10,83 

Culemborg 28195 28200 11 (afrondingsverschil)        11,57 

Geldermalsen 26823   

Lingewaal 11137   

Neerijnen 12401   

West Betuwe 50361 50400 21                                      20,68 

Maasdriel 24327 24300 10                                        9,97 

Neder-Betuwe 23614 23600 10                                        9,68 

Tiel 41469 41500 17                                      17,03 

West Maas en Waal 18907 18900  8                                        7,75 

Zaltbommel 28022 28000 11                                      11,49 

Totaal 241254 241300 99                                      99,00 

Voorzitter - - 1                                   1,00 

   100                           100,00 

 

Berekenwijze 

Er wordt uitgegaan van een totaal van 100 stemmen in het AB. Aan de voorzitter is 1 stem 

toebedeeld (wettelijk stemrecht). De overige 99 stemmen worden verdeeld naar rato van de actuele 

bevolkingscijfers.  

De regio heeft op de peildatum, na afronding,  241.300 inwoners.  

Iedere stem vertegenwoordigt dus 2.437  inwoners (241.300 : 99 = 2.437). 

Bijvoorbeeld de gemeente Tiel heeft met 41.500 inwoners 17 stemmen in het AB (41.500: 2437 = 

17,03 ). De gemeente West Betuwe heeft met 50.400 inwoners 21 stemmen in het AB (50.400 : 

2437 = 20,68).  

 

Afrondingsverschil 

Doordat wordt gerekend met afgeronde inwoneraantallen, ontstaat deze periode een 

afrondingsverschil. Het aantal afrondingen naar boven is groter dan omlaag. Gekeken is welke 

gemeente het dichtst bij het omslagpunt zit, dat is de gemeente Culemborg.  

 


