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Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling GBLT 

 

Voorstel 

 

De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen op het voorstel aan het ab: 

 

Akkoord te gaan met de vernieuwde gemeenschappelijke regeling van GBLT. 

 

Inleiding 

Om de positie van de waterschappen binnen de GBLT te beschermen is de 

gemeenschappelijke regeling aangepast. In de oude gemeenschappelijke regeling zou, 

wanneer er meerdere nieuwe gemeentes zich aansluiten, de situatie kunnen ontstaan 

dat de gemeentes een meerderheid krijgen bij voor de waterschappen belangrijke 

beslissingen. Om dit te voorkomen is de gemeenschappelijke regeling van GBLT 

aangepast. Eind september is het stuk voor het eerst voorgelegd aan de deelnemers van 

GBLT hieruit zijn geen noemenswaardige zienswijze naar voren gekomen. Er zijn alleen 

tekstuele aanpassingen gedaan om de regeling beter leesbaar te maken.  Deze 

gemeenschappelijke regeling is in het D&H besproken. 

 

Beoogd effect 

Het recht doen aan  de belangen van iedere deelnemer in de gemeenschappelijke 

regeling en hiermee de gemeenschappelijke regeling toekomstbestendig maken.  

 

Argumenten 

Om GBLT toekomstbestendig te maken is de gemeenschappelijke regeling herzien. Om 

de belangen en rechten van de deelnemers te beschermen en te zorgen dat de 
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gemeentes geen meerderheidsstem kunnen uitoefenen bij voor waterschappen 

belangrijke beslissingen bevat de regeling de volgende kernpunten: 

 

• Zwaarwegende besluiten over de wijze van samenwerken kunnen nog steeds alleen met 

unanimiteit onder de deelnemers worden genomen.  

Daarmee is en blijft het beginsel van gelijkwaardigheid en one person one vote geborgd. 

• Besluitvorming in het algemeen bestuur (AB) blijft plaatsvinden op basis van consensus 

Mocht het toch op een stemming aankomen, dan is voortaan een meerderheid van ¾ 

vereist. Voor het wijzigen van die onderdelen van de gemeenschappelijke regeling GBLT 

die met meerderheid onder de deelnemers kunnen worden genomen, verzwaren we de 

eis eveneens tot ¾. Datzelfde geldt voor het wijzigen van de financiële verdeelsleutels.   

• Met het beginsel van ¾ meerderheid is een beveiliging ingebouwd voor twee theoretisch 

mogelijke situaties:  

o een blokkade door een enkele deelnemer 

o een gemeentelijke blokvorming die de waterschappen overvleugelt.  

 Om die reden wordt voorgesteld de governance tijdig te evalueren, voordat het aantal 

deelnemende gemeenten zodanig is gegroeid dat zij een ¾ meerderheid hebben. 

 

Kanttekeningen 

De nieuwe gemeenschappelijke regling zorgt ervoor dat een 3/4e meerderheidin 

sommige gevallen voldoende is voor besluitvorming 

Zwaarwegende besluiten kunnen alleen met unanimiteit worden aangenomen. Ook zal 

de gemeenschappelijke regeling opnieuw bekeken worden wanneer het feit zich voor 

doet dat gemeenten alleen een 3/4e meerderheid kunnen halen van stemmen.   

 

Financiën 

Financieel is er geen impact aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling.  

 

Vervolg 

Bij een akkoord zal de nieuwe gemeenschappelijke regeling begin 2023 in werking 

treden. In 2023 zal daarnaast de gemeenschappelijke regeling geheel tegen het licht 

worden gehouden in verband met de veranderingen in de wet gemeenschappelijke 

regeling. In 2023 zal dan ook een nieuwe regeling worden opgesteld welke inhoudelijk in 

het algemeen bestuur zal komen.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Begeleidende brief voorstel gewijzigde GR GBLT  

Bijlage 2: Handvest potentiële deelnemers voorgestelde aanpassingen  

Bijlage 3: Ontwerp voor de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling GBLT 

Bijlage 4: Model DB besluit AB GBLT 

Bijlage 5: Model AB besluit toestemming AB GBLT 
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Ondertekening 

 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

Advies commissie 


