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Agendapunt
Onderwerp Bestuursovereenkomst uitvoeringsorganisatie SoZa over de samenwerking op het 

gebied van sociale zaken tussen de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp ,
Schermer en Zeevang

Middenbeemster, 8 december 2009

Aan de raad

> voorstel

Toestemming verlenen voor het voortzetten van  het samenwerkingsverband in het kader van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen betreffende de samenwerking op het gebied van Sociale Zaken 
tussen de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp , Schermer  en Zeevang.

> toelichting
Sedert juni 2003 zijn de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang een 
samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van sociale zaken, waarbij de gemeente Beemster 
als centrumgemeente fungeert. De huidige overeenkomst liep tenminste tot 1 januari 2010.
Bij de laatste evaluatie van dit samenwerkingsverband , juni 2009, is gebleken dat op grond van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen ( Wgr) voor het samenwerkingsverband uw toestemming 
noodzakelijk is alvorens wij tot het treffen van de regeling over kunnen gaan (art 1 Wgr). Deze 
toestemming is destijds ten onrechte niet gevraagd.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen ( Wgr) zijn drie soorten van samenwerking tussen 
gemeenten te onderscheiden:

a- De instelling van een openbaar lichaam;
b- De instelling van een gemeenschappelijk orgaan;
c- De instelling van een centrumgemeente.

De laatste en de lichtste vorm is in de onderliggende bestuursovereenkomst van toepassing.

De colleges van de vier samenwerkende gemeenten hebben met  eerdere versies van de 
bestuurovereenkomst ingestemd. Ook de eerdere versies van de bestuursovereenkomst zijn 
overeenkomsten in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Onder het treffen van een samenwerkingsverband (regeling)  wordt mede verstaan het wijzigen van,
het toetreden tot en het uittreden van een regeling ( artikel 1 lid 3 Wgr)

Nu het een (gewijzigde ) voortzetting van een reeds bestaand samenwerkingsverband is wordt u alsnog 
verzocht toestemming te verlenen voor het treffen van een samenwerkingsverband in het kader van de 
wet gemeenschappelijke regelingen betreffende de samenwerking op het gebied van Sociale Zaken 
tussen de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.
In verband met allerlei  fusie- en samenwerkingsperikelen eindigt de overeenkomst vooralsnog per 1 
januari 2013.
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> juridische consequenties

Na uw toestemming dient door ons een bericht te worden verzonden aan gedeputeerde staten 
conform artikel 26 Wgr.

> financiële consequenties

Geen; het betreft voortzetting van een bestaande situatie.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


