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Geacht bestuur, 

Vrijdag 17 januari heb ik van mevrouw van Gog nog een lijstje met wijzigingen ontvangen. 
Zij gaf aan dat deze wijzigingen betrekking hebben op het eerste ontwerp dat u van mij 
ontvangen heeft.  
Omdat ik u inmiddels het tweede ontwerp al had toegestuurd naar aanleiding van 
wijzigingen die ik 9 januari per mail had ontvangen, heb ik dit tweede ontwerp nu als 
uitgangsbasis gebruikt. Met name ook omdat ik anders weer opnieuw moet beginnen met 
de wijzigingen. In het lijstje dat ik op 17 januari heb ontvangen staan namelijk ook weer 
(deels) dezelfde zaken als in het lijstje dat ik op 9 januari heb ontvangen.  
Zie voor de wijzigingen die ik naar aanleiding van de mail die ik op 9 januari heb 
ontvangen heb aangebracht mijn brief van 15 januari met de bijbehorende ontwerpakte.  
 
Nu heb ik nog de volgende wijzigingen aangebracht: 
- artikel 2 aangevuld met letter k: Gemeenschappelijke regelingen. 
- artikel 6 lid 4: het woord aantoonbare twee keer toegevoegd. 
- artikel 7 lid 4: aangepast zoals voorgesteld, echter met dien verstande dat ik ook nog heb 
opgenomen hoe het moet als er geen Gemeenschappelijke regeling meer zou zijn.  
- artikel 7 lid 6 onder f: of bij oprichting van een nieuwe school toegevoegd. 
- artikel 7 lid 6 en artikel 9 lid 3: de passage over het niet aantasten van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid heb ik verwijderd. Voor de goede orde wijs ik u erop dat 
voor de meeste bepalingen sowieso geldt dat het niet hebben van de goedkeuring de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aantast. Alleen voor het bepaalde onder letter j 
eerste twee gedachtestreepjes, gaat door het verwijderen van de bedoelde zinsnede 
gelden dat als het bestuur deze transacties doet zonder goedkeuring, het bestuur niet 
vertegenwoordigingsbevoegd is.  
- artikel 8 lid 2: aangepast dat bij staking van de stemmen de stem van de voorzitter 
beslissend is.  
- artikel 11 uit het eerste ontwerp is nu artikel 10 omdat op uw verzoek artikel 10 werd 
geschrapt (zie de mail die ik op 9 januari heb ontvangen), zodat artikel 11 nu dus artikel 10 
is.  



tweede blad 

- artikel 10 (voorheen 11) lid 3: dit had ik bij het vorige ontwerp al aangepast.  
- artikel 10 leden 4, 5, 12, 14: aangepast. Ik ga er dan wel vanuit dat u de 
Gemeenschappelijke regeling ook inhoudelijk aanpast. Deze GR heeft volgens het 
huidige reglement deze bevoegdheid namelijk nog niet.  
- artikel 10 lid 13: de door u gewenste passage heb ik opgenomen, zij het dat ik het 
tekstueel enigszins heb aangepast.  
- artikel 12 (voorheen artikel 13)  lid 2: aangepast conform uw voorstel.  
- artikel 12 lid 3: ik heb de door u gewenste aanpassing op meerdere plaatsen in dit 
artikellid aangebracht en niet alleen in de laatste zin. Ik heb er nog een slotzin aan 
toegevoegd voor het geval er ooit geen GR meer mocht zijn.  
- artikel 12 lid 5: aangepast conform uw voorstel.  
- artikel 13 (voorheen artikel 14) lid 1: aangepast conform uw voorstel.  
- artikel 14 (voorheen artikel 15) lid 1: gemeenteraad vervangen door GR. Wilt u dit ook in 
artikel 13 trouwens?  
- artikel 15 (voorheen artikel 16) lid 1: aangepast conform uw voorstel.  
 
Overigens heb ik overal waar nu de GR een functie krijgt ook het alternatief nog genoemd 
voor het geval de GR er niet (meer) zou zijn.  
Het bepaalde in artikel 18 lid 3 uit het eerste ontwerp heb ik, nu overal expliciet 
bevoegdheden worden gegeven aan de GR, niet meer opgenomen.  
 
Ik verzoek u het reglement van de GR ook goed door te nemen en aan te passen waar 
nodig, zodat de nieuwe statuten en het reglement straks goed op elkaar aansluiten. De 
aanpassing van het reglement moet uiteraard door de betrokken gemeenten worden 
gedaan.  
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mr. Annemarie Beijers-Willems 
 


