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Onderwerp 

Ontbreken kadernota's van Gemeenschappelijke Regelingen (GR) 

De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 21 april 2016, kennis genomen 
hebbende van de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), 

Constaterende dat: 
elke GR conform artikel 34b van de nieuwe WGR vóór 15 april van elk jaar een kadernota 
dient te verstrekken, alsmede een voorlopige jaarrekening, aan de gemeenteraden van de 
deelnemende partijen; i 
de gemeenteraad van Landsmeer van een groot deel van de GRen waarin de gemeente 
deelneemt, geen kadernota heeft ontvangen voor genoemde datum; 
de gemeenteraad in de meeste gevallen ook niet op de hoogte is gesteid van de 
eventuele reden( en) hiervoor; 

Tevens constaterende dat: 
het de bedoeling is geweest van de wetgever om met de wetswijziging de gemeenteraden 
van deelnemende partijen aan een GR in een betere positie te brengen teneinde invloed 
uit te kunnen oefenen op het beleid van de GR; 
het tijdig beschikken over de algemene financiële en beleidsmatige kaders zeer belangrijk 
is voor het functioneren van de gemeenteraad; 

In overweging nemende dat: 
de gemeenteraad met een kadernota verschilIende GRen in perspectief kan plaatsen ten 
opzichte van elkaar; 
de gemeenteraad met een kadernota over een beter en tijdiger middel beschikt om het 
eigen beleid binnen de gemeente vorm te geven, dan met een begroting; 

Spreekt uit 
het te betreuren dat (de besturen en/of de directies van) verschilIende GRen er niet in zijn 
geslaagd kadernota's te verstrekken conform hun nieuwe wettelijke verplichting. 

Draagt de afzonderlijke Collegeleden op 
in hun hoedanigheid van bestuurslid in die GRen die het betreft, het Aigemeen Bestuur 
en/of de directie van dit gevoelen op de hoogte te stellen; 
in hun hoedanigheid van bestuurslid van een GR die het betreft, terugkoppeling te geven 
aan de gemeenteraad over de reden(en) waarom er geen kadernota's zijn verstrekt? 

En verzoekt de griffier 
deze motie, na te zijn aangenomen, aan alle besturen van GRen die het betreft alsmede 
aan de griffiers van de in deze GRen deelnemende gemeenten te zenden, opdat de raden 
uitgenodigd worden moties van vergelijkbare strekking aan te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

mp, Marc de Jong, Anneriek Verhoef 
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