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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. vast te stellen de gemeenschappelijke regeling S V H W , conform bijgevoegde en
gewaarmerkte bijlage.
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Toelichting
Probleemstelling
Inleiding
Ingekomen is een brief van de directeur van het S V H W waarin deze meedeelt dat het
Algemeen Bestuur van de S V H W voorstelt om het aantal leden van het dagelijks bestuur
van twee naar vier uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient artikel 10 samenstelling,
lid 1, onder b van de gemeenschappelijke regeling S V H W te worden gewijzigd. Aan de
deelnemers aan de regeling wordt gevraagd daartoe de nodige besluitvorming in gang te
willen zetten.
Met de voorzitter zal het dagelijks bestuur na de uitbreiding met twee leden dus uit totaal
vijf leden bestaan.
Kader / Eerdere besluiten
Wet gemeenschappelijke regelingen.
Raadsbesluit toetreding S V H W d.d. 13 oktober 2011.
Raadsbesluit vaststellen gemeenschappelijke regeling S V H W d.d. 15 december 2011.
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Beoogd effect
Het komen tot een adequate en werkbare gemeenschappelijke regeling die is afgestemd
op het aantal deelnemers aan de regeling.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Besluiten:
1. vast te stellen de gemeenschappelijke regeling S V H W , conform bijgevoegde en
gewaarmerkte bijlage.
Argumenten:
1. De gemeenschappelijke regeling dateert van 2000. Nadien is het aantal
deelnemers in het S V H W sterk gestegen. Hierdoor is de behoefte ontstaan om
het aantal DB leden uit te breiden.
Kanttekeningen:
1. De gemeenschappelijke regeling dient te worden vastgesteld door de raad en het
college (ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft).
2. De S V H W heeft gekozen voor (nieuwe) integrale vaststelling van de
gemeenschappelijke regeling.
3. De S V H W dringt aan op besluitvorming voor 27 juni. Gelet op de raadscyclus is
deze datum niet haalbaar. Na de meningsvormende raad van 14 juni kan aan het
S V H W worden bericht of de raad al dan niet voornemens is het gevraagde
besluit te nemen.
Risico's / Beheersmaatregelen
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling dient te worden opgenomen in het op
grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplichte gemeentelijk
register gemeenschappelijke regelingen.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Financiële, personele of juridische consequenties zijn niet aan de orde.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
• Brief directeur S V H W d.d. 25 april 2012 inzake wijziging gemeenschappelijke regeling
SVHW.
• Concept-B&W-besluit
Advies meningsvormende raad II van 14 juni 2012
De raad heeft voldoende informatie om 21 juni een besluit te nemen.
Het wordt als een hamerstuk geagendeerd.
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