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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. toestemming te verlenen aan het DB om tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 

GBLT te besluiten conform de concept-Gemeenschappelijke regeling, die is bijgevoegd in 
Bijlage A;

2. dit besluit middels toezending overeenkomstig artikel 10:31, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend te maken aan het DB.

SAMENVATTING

Eerder is het voorgestelde ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT en het 
handvest voor potentiële nieuwe deelnemers voor een eventuele zienswijze door uw algemeen 
bestuur behandeld. Daarop zijn geen zienswijzen vastgesteld.

Andere deelnemers van de GR hebben enkele technische aanpassingsvoorstellen ingebracht. 
Deze zijn door het bestuur van GBLT overgenomen.

Met dit voorstel wordt het formele vaststellingstraject doorlopen waarbij u toestemming verleent aan
het DB om de wijziging van de GR vast te stellen.

De inhoudelijke opzet van de besluitvorming is door GBLT aan alle deelnemende partners 
aangereikt, zodat dit op een uniforme wijze kan plaatsvinden.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het bestuur van GBLT is een proces gestart om de governance toekomstbestendig te maken. Met 
name voor die situatie dat het aantal deelnemende gemeenten zo is gegroeid dat zij de 
waterschappen in theorie zouden kunnen overvleugelen bij het nemen van belangrijke beslissingen. 
Om hierop te anticiperen heeft het bestuur van GBLT een voorstel opgesteld met een goed evenwicht 
van onderlinge solidariteit, uiteenlopende belangen en bedrijfsmatige efficiency. Dit voorstel is 
verwerkt in een ontwerp voor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT en een handvest voor
potentiële nieuwe deelnemers.

KADER
Wet gemeenschappelijke regeling en GR GBLT.



Pagina 2 van 3

ARGUMENTEN
Bij de eerdere behandeling van de conceptversie van de nieuwe GR GBLT heeft u besloten om geen  
zienswijze in te brengen.
De zienswijzen die wel door GBLT ontvangen werden namens de andere deelnemers waren technisch
van aard. Deze zijn verwerkt in de nu voorliggende stukken. Een toelichting hierop treft u in de bijlage 
(E) bij dit voorstel aan.

De kern van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is als volgt: 
- Zwaarwegende besluiten over de wijze van samenwerken kunnen met deze voorstellen 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 AB GBLT 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 GR GBLT die met meerderheid onder de deelnemers kunnen 
worden genomen, wordt de eis eveneens tot ¾ verzwaard. Datzelfde geldt voor het wijzigen 
van de financiële verdeelsleutels. 

- Met het beginsel van ¾ meerderheid wordt een beveiliging voor twee theoretisch mogelijke 
situaties ingebouwd: een blokkade door een enkele deelnemer en 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. 

In deze voorstellen wordt het AB GBLT de ruimte gelaten om steeds naar bevind van zaken te 
handelen, gegeven de vraagstukken en belangen die op dat moment aan de orde zijn. 

- Het kan beslissen om één extra dagelijks bestuur-lid uit zijn midden aan te wijzen, afkomstig 
uit de kring van gemeenten. 

- Het kan aan de hand van een Handvest potentiële deelnemers besluiten om een 
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met een niet-deelnemer. 

Het bepaalt wanneer de governance wordt geëvalueerd.

FINANCIËN
N.v.t.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen. De juridische afhandeling ligt bij de gemeente Zwolle.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
In deze gewijzigde GR GBLT is nog geen rekening gehouden met de nieuwe bepalingen in de 
gewijzigde wet gemeenschappelijke regeling. Dit traject wordt in 2023 opgepakt.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
N.v.t.

COMMUNICATIE 
Na toestemming door het AB en vaststelling door het DB wordt GBLT schriftelijk op de hoogte gesteld 
van de uitkomsten van de behandeling van de voorliggende stukken. Daartoe wordt een ondertekende
versie van het bijgevoegde concept-besluit overlegd.
Het besluit wordt tevens bekend gemaakt in het Waterschapsblad en toegezonden aan het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle.

VERVOLG / UITVOERING
Het DB kan pas na verkregen toestemming van het AB tot definitieve besluitvorming overgaan. 
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BIJLAGEN
Bijlage A Ontwerp voor de gewijzigde GR GBLT
Bijlage B Handvest potentiële deelnemers voorgestelde aanpassingen
Bijlage C Concept AB besluit
Bijlage D Concept DB besluit
Bijlage E Begeleidende brief van GBLT

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


