
TOELICHTING WIJZIGINGEN TEKST GR RHCA 

 

Toelichting wijzigingen  

 

Gezien het aantal doorgevoerde (waaronder vele redactionele) wijzigingen is besloten de 

onderstaande toelichting te beperken tot de belangrijkste wijzigingen. Wel is als bijlage ook de oude 

tekst bijgevoegd, zodat de nieuwe en oude tekst vergeleken kunnen worden.  

 

Aanhef: 

Dit deel is aangepast aan de actualiteit.  

 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen  

Bij verschillende artikelen zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. Verdere wijzigingen zijn: 

Art. 1 – Ontbrekende begrippen toegevoegd.  

Art. 3 – Doel/belang duidelijker omschreven.  

Art. 4 – Taken duidelijker omschreven. 

Art. 5 -  Bevoegdheden duidelijker omschreven. 

 

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze bestuur  

Naast enkele redactionele wijzigingen zijn de artikelen in dit hoofdstuk getoetst en aangepast op de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. De wijzigingen betreffen de volgende:  

Art. 6 – Lid 3 uitgebreid, waardoor lid 4 uit de oude regeling kon vervallen. Lid 5 uit de oude regeling 

is vervallen.  

Art. 7 – Naast redactionele wijzigingen is lid 4 uit de oude regeling verplaatst naar art. 10. 

Art. 8 – Lid 8.7.b en lid 8.7.c uit de oude tekst vervallen, dit is geen bevoegdheid van de deelnemers. 

Een nieuw lid 7.b betreffende het oprichten van of deelnemen aan privaatrechtelijke rechtspersonen 

en ander gemeenschappelijke regelingen is toegevoegd. Ook lid 8.8, betreffende een reglement van 

orde betreffende vergaderingen en andere werkzaamheden van het AB, is toegevoegd. 

Art. 9 – Aangevuld met lid 3, betreffende het benoemen van de peildatum voor het vaststellen van 

het inwonertal.  

Art. 10 – Dit artikel is aangepast op de Wet gemeenschappelijke regelingen (collegeregeling). 

Art. 11 – Lid 3 is toegevoegd.  

Art. 12 – Dit artikel is aangepast op de Wet gemeenschappelijke regelingen (collegeregeling). 

Toegevoegd is lid 3. 

Art. 14 – Lid 3 is uitgebreid. 

Art. 15 – Lid 3 uit de oude regeling vervalt.  

 

Hoofdstuk 3 Bevoegdheden bestuursorganen  

Aanpassing is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.  

Art. 18 - Art. 16, lid 1 uit de oude regeling is verplaatst naar art.18, lid 2.  

Art. 19 – Lid 3 verplaatst naar art. 16, lid 3 en aangevuld met opmerking over 

belangenverstrengeling. Lid 4 oude regeling vervalt. 

 

Hoofdstuk 4 Personeel en organisatie  

Art. 21 – In lid 1 ‘adviescommissies’ toegevoegd.  

 

Hoofdstuk 5 Financiële bepalingen  

Dit hoofdstuk is getoetst en aangepast op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de eerder 

genoemde (financiële) uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen  

Art. 24 – Lid 2 oude regeling vervalt.  

Art. 25 en 26 – Aanpassing aan Wet gemeenschappelijke regelingen  

Art. 27 – Verwijzing naar maximumplafond van de reserve toegevoegd.  



Art. 28 – Lid 1 oude regeling vervalt. 

 

Hoofdstuk 7 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 

Dit hoofdstuk is getoetst en aangepast op de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Hoofdstuk 8 Geschillen  

Artikel 35 – In lid 1 toegevoegd: ‘onverminderd het bepaalde in artikel 28 van de wet’.  

 

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen  

Dit hoofdstuk is aangepast aan de actualiteit. 

 


