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Onderwerp 

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Avri 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de 1e wijziging  van de Gemeenschappelijke Regeling Avri. 

2. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Avri.  

 

Inleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling Avri bestaat uit 10 deelnemers: de gemeenteraden en colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Per 1 januari 2019 zijn 
de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd. De nieuwe gemeente die is ontstaan 
is de gemeente West Betuwe. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling moet de 
Gemeenschappelijke Regeling Avri aangepast worden.  
 
Het betreft hier een technische aanpassing waarbij niet alleen de namen van de gemeenten moeten 
worden aangepast, maar als gevolg van de fusie ook de stemverhoudingen dienen te worden 
aangepast. Het aantal deelnemers wijzigt namelijk van 10 naar 8.  
 
Tot slot wordt voorgesteld om van de mogelijkheid gebruik te maken de omissie in artikel 30 op te 
lossen. In dat artikel zijn de leden niet goed doorgenummerd.  
 
Door wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Avri wordt de regeling aangepast aan de feitelijke 
situatie zoals die bestaat per 1 januari 2019.  

 

Een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Avri behoeft instemming van de raden en colleges 

van de deelnemers. 

 

Besluitgeschiedenis 

In 2015 is de Avri afgesplitst van de Regio Rivierenland. Het is toen een zelfstandige 

gemeenschappelijke regeling geworden. Dit is de eerste wijziging van de regeling na de oprichting van 

de gemeenschappelijke regeling.  
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Beoogd effect 

De Gemeenschappelijk Regeling in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie zoals die 

bestaat per 1 januari 2019. 

 

Argumenten 

1.1 Avri is verplicht de Gemeenschappelijke Regeling binnen 6 maanden aan te passen  

Op grond van artikel 41 lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) geldt dat de 

Gemeenschappelijke Regeling Avri na de fusie vooralsnog ongewijzigd van kracht blijft. Binnen 6 

maanden moet de Gemeenschappelijke Regeling aangepast worden. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het voorstel voor wijziging is op 30 april 2019 ontvangen  

In het verzoek wordt uiterlijk 30 juni een raadsbesluit gevraagd. Dit wordt in afwijking op het 

reguliere vergaderschema 2019 ingepast.  De wet Arhi spreekt over zes maanden dat een GR 

moet worden aangepast. Als het minimaal aantal leden akkoord heeft gegeven zou de wijziging 

van de GR gepubliceerd kunnen worden (en in werking treden). 

 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

- 

 

Uitvoering 

Na besluitvorming door zowel het college als uw raad, dient dit besluit bekend gemaakt te worden. Als 

alle deelnemende gemeenten van de GR ingestemd hebben met de wijziging, is de 1e wijziging van de 

GR vastgesteld. Omdat de Avri als vestigingsplaats Geldermalsen heeft, moet uw college de 

vaststelling van deze 1e wijziging bekendmaken.  

 

Planning 

Na vaststelling in de raad wordt Avri op de hoogte gesteld van dit besluit. Vervolgens wordt het besluit 

gepubliceerd. 

 

Evaluatie 

-  

 

Communicatie 

Avri wordt per brief geïnformeerd over uw besluit. Officiële bekendmaking via publicatie in de 

Staatscourant 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                    de burgemeester, 
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Karen Coesmans   Harry Keereweer 

 
 

Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2019;   

 

Overwegende dat het Algemeen Bestuur van Avri op 18 april 2019 heeft ingestemd met een voorstel 

tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling als gevolg van de herindeling van de gemeenten 

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen, waardoor deze gemeenten per 1 januari 2019 zijn 

verdergegaan als de gemeente West Betuwe; 

 

Overwegende dat als gevolg daarvan de gemeenschappelijke regeling Avri moet worden aangepast;  

 

Overwegende dat de regeling op twee andere punten technisch moet worden aangepast;  

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de gemeenschappelijke regeling 

Avri; 

 

Besluit:   

 

1. toestemming te verlenen aan het college tot instemming met de 1e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Avri; 

2. in te stemmen met de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri, luidende als volgt: 

 

Artikel I 

 

A 

In de aanhef wordt:  

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, 

Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en 

Zaltbommel, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd,  

 

vervangen door: 

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, 

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

voor zover voor de eigen gemeente bevoegd,  

 

B 

Aan de overwegingen wordt na  

b) het verder uitbouwen van Avri tot een (nog)slagvaardiger en efficiëntere organisatie;  
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toegevoegd een overweging als volgt: 

 de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen als gevolg van een gemeentelijke herindeling 

per 1 januari 2019 verder gaan als de gemeente West Betuwe. 

 

C 

Artikel 1 sub b. van de Begripsbepalingen komt te luiden als volgt: 

b. betrokken gemeenten: de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West 

Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel;  

 

D 

Het eerste lid van artikel 3: Openbaar lichaam komt te luiden als volgt: 

1. Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Avri.  

 

E 

Het eerste lid van artikel 5: Samenstelling algemeen bestuur komt te luiden als volgt: 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden.  

 

F 

In het tweede lid van artikel 8: Vergaderingen, wordt “ten minste een vijfde van het aantal leden” 

vervangen door: 

“ten minste een vierde van het aantal leden” 

 

G 

In het eerste lid van artikel 14: Openbaarheid vergaderingen wordt  in de tweede zin “…wanneer een 

vijfde gedeelte van de aanwezige leden… “ vervangen door: 

“…. wanneer een vierde gedeelte van de aanwezige leden …” 

 

H 

In verband met het herstellen van een onjuiste nummering worden in artikel 30 lid 4, lid 5 en lid 6 

omgenummerd tot lid 3, lid 4 en lid 5.  

 

I 

In het vierde lid van artikel 33: Platformbijeenkomsten wordt  “…indien niet ten minste raadsleden van 

vijf betrokken gemeenten zich hebben aangemeld….” vervangen door: 

“… indien niet ten minste raadsleden van vier betrokken gemeenten zich hebben aangemeld….” 

 

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.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 juni 2019, nummer 23, 
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de griffier,                                  de voorzitter, 


