Bijlage 1

Overzicht wijzigingen GR FUMO – 2016

Inhoud
Dit document bevat een overzicht van de wijzigingsvoorstellen per artikel.
Het betreft de volgende artikelen:
Artikel 6
Artikel 9
Artikel 10
Bijlage 2

Samenstelling algemeen bestuur
Besluitvorming algemeen bestuur
Samenstelling dagelijks bestuur
Stemverhouding algemeen bestuur

Opbouw format
De wijzigingen worden per artikel inzichtelijk gemaakt.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderstaande format.

Artikel x

= artikelnummer conform de GR FUMO - 2016

Huidig
Hieronder is de tekst van de huidige GR opgenomen, zoals die luidt na de laatste wijziging en inwerking getreden op 1 april 2016.
Voorstel (wijzigingen zichtbaar)
Hier vindt u de tekst waarbij de veranderingen zichtbaar zijn gemaakt.
Voorstel
Hier leest u de tekst van het artikel zoals dat komt te luiden na wijziging van het artikel.
Vervolgens zijn drie tabellen opgenomen. De wijziging wordt kort toegelicht. Tevens is aangegeven of
voor de desbetreffende wijziging een twee derde meerderheid of unanimiteit nodig is (zie ook artikel
35 GR FUMO).
Type wijziging
x

Toelichting

Als gevolg van wijziging Wgr / opheffen strijdigheid met Wgr
Overige

Hier wordt een korte toelichting gegeven.

Stemming
x

Twee derde van de deelnemers stemt in
Instemming van alle deelnemers is vereist (unanimiteit)
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Artikel 6

Samenstelling algemeen bestuur

Huidig
Artikel 6
Samenstelling algemeen bestuur
1.
De deelnemers wijzen elk uit hun midden één lid aan van het algemeen bestuur. Behoudens
de eerste aanwijzing vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van de deelnemers in
nieuwe samenstelling.
2.
De deelnemers wijzen voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.
3.
De deelnemer van wie het lid als voorzitter als bedoeld in artikel 12, eerste lid, is aangewezen
wijst een extra lid aan van het algemeen bestuur.
4.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt
commissaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, gedeputeerde, wethouder of lid van het
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân te zijn.
5.
De zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan die van de bestuursorganen die hen hebben aangewezen.
6.
Indien in het algemeen bestuur een vacature ontstaat wijst de betreffende deelnemer zo
spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

Voorstel (wijzigingen inzichtelijk gemaakt)
Artikel 6
Samenstelling algemeen bestuur
1.
Gedeputeerden staten wijzen uit hun midden twee leden aan van het algemeen bestuur. De
overige deelnemers wijzen elk uit hun midden één lid aan van het algemeen bestuur. Behoudens de eerste aanwijzing vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van de deelnemers in nieuwe samenstelling.
2.
De deelnemers wijzen voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.
3.
De deelnemer van wie het lid als voorzitter als bedoeld in artikel 12, eerste lid, is aangewezen
wijst een extra lid aan van het algemeen bestuur.
43.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt
commissaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, gedeputeerde, wethouder of lid van het
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân te zijn.
54.
De zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan die van de bestuursorganen die hen hebben aangewezen.
65.
Indien in het algemeen bestuur een vacature ontstaat wijst de betreffende deelnemer zo
spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

Voorstel
Artikel 6
Samenstelling algemeen bestuur
1.
Gedeputeerden staten wijzen uit hun midden twee leden aan van het algemeen bestuur. De
overige deelnemers wijzen elk uit hun midden één lid aan van het algemeen bestuur. Behoudens de eerste aanwijzing vindt de aanwijzing plaats in de eerste vergadering van de deelnemers in nieuwe samenstelling.
2.
De deelnemers wijzen voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.
3.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt
commissaris van de Koning, burgemeester, dijkgraaf, gedeputeerde, wethouder of lid van het
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân te zijn.
4.
De zittingsduur van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan die van de bestuursorganen die hen hebben aangewezen.
5.
Indien in het algemeen bestuur een vacature ontstaat wijst de betreffende deelnemer zo
spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
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Type wijziging
x

Toelichting

Als gevolg van wijziging Wgr/ opheffen strijdigheid met Wgr
Overige

Als gevolg van de wijziging van de Wgr per 1 januari 2015, mogen de leden
van het dagelijks bestuur niet langer een meerderheid hebben in het algemeen
bestuur, zowel getalsmatig als naar stemverhoudingen niet. De GR FUMO is
op dit punt in strijd met de Wgr.
Deze strijdigheid wordt opgeheven door gedeputeerden staten van Fryslân
twee leden van het algemeen bestuur aan te laten wijzen, die ieder de helft
van het aantal stemmen hebben. Eén van leden van gedeputeerde staten
wordt aangewezen als lid van het dagelijks bestuur (zie artikel 10).
Voor de bepaling van de stemverhouding tussen dagelijks en algemeen bestuur, heeft de gedeputeerde in het dagelijks bestuur de helft van het aantal
provinciale stemmen.
De voorzitter van het algemeen bestuur heeft op grond van de Wgr stemrecht.
Het artikellid waarin bepaald is dat de deelnemer die de voorzitter levert een
tweede lid in het algemeen bestuur aanwijst, komt te vervallen. De overige
artikelleden worden hernummerd.

Stemming
x

Tweederde van de deelnemers stemt in
Instemming van alle deelnemers is vereist (unanimiteit)
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Artikel 9

Besluitvorming algemeen bestuur

Huidig
Artikel 9
Besluitvorming algemeen bestuur
1.
Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht. Het aantal stemmen per deelnemer wordt bepaald
naar rato van de financiële bijdrage van de betreffende deelnemer voor het uitvoeren van het
takenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a. en b., overeenkomstig het bepaalde in bijlage 2.
2.
Op basis van de begroting voor enig jaar stelt het algemeen bestuur, op voorstel van het dagelijks bestuur, de stemverhouding voor dat jaar vast.
3.
Een stemming is alleen geldig als meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, en
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen
4.
Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen, die tot stand wordt gebracht door ten minste drie
deelnemers.
5.
Een lid neemt niet deel aan de stemming over:
a.
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij
hij als vertegenwoordiger is betrokken;
b.
de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welk bestuur hij behoort.
Voorstel (wijzigingen inzichtelijk gemaakt)
Artikel 9
Besluitvorming algemeen bestuur
1.
Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht. Het aantal stemmen per deelnemer wordt bepaald
naar rato van de financiële bijdrage van de betreffende deelnemer voor het uitvoeren van het
takenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a. en b., overeenkomstig het bepaalde in bijlage 2.
De stemverhouding vloeit rechtstreeks voort uit de jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers, waarbij het aantal stemmen per deelnemer wordt bepaald door de bijdrage, gebaseerd op het takenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste lid, te delen door 150.000 en het alsdan verkregen aantal stemmen af te ronden naar boven op hele stemmen.
2.
Op basis van de begroting voor enig jaar stelt het algemeen bestuur, op voorstel van het dagelijks bestuur, de stemverhouding voor dat jaar vast. De beide door gedeputeerde staten
aangewezen leden delen het aantal stemmen dat toekomt aan gedeputeerde staten.
3.
Een stemming is alleen geldig als meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, en
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. Artikel 29, tweede lid, van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.
4.
Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen, die tot stand wordt gebracht door ten minste drie
zes deelnemers.
5.
Een lid neemt niet deel aan de stemming over:
a.
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij
hij als vertegenwoordiger is betrokken;
b.
de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welk bestuur hij behoort.

Pagina | 5

Voorstel
Artikel 9
Besluitvorming algemeen bestuur
1.
Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht. De stemverhouding vloeit rechtstreeks voort uit de
jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers, waarbij het aantal stemmen per deelnemer
wordt bepaald door de bijdrage, gebaseerd op het takenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste
lid, te delen door 150.000 en het alsdan verkregen aantal stemmen af te ronden naar boven op
hele stemmen.
2.
De beide door gedeputeerde staten aangewezen leden delen het aantal stemmen dat toekomt
aan gedeputeerde staten.
3.
Een stemming is alleen geldig als meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, en
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. Artikel 29, tweede lid, van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.
4.
Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist
van het aantal uitgebrachte stemmen, die tot stand wordt gebracht door ten minste zes deelnemers.
5.
Een lid neemt niet deel aan de stemming over:
a.
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij
als vertegenwoordiger is betrokken;
b.
de vaststelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig
is of tot welk bestuur hij behoort.
Type wijziging
x
x
Toelichting

Als gevolg van wijziging Wgr/ opheffen strijdigheid met de Wgr
Overige

Voorgesteld wordt de berekeningswijze van de stemverhouding aan te passen
aan de berekeningswijze die destijds in het Bedrijfsplan 2012 is toegepast,
maar destijds niet in de GR FUMO is opgenomen. Dit leidt tot wijziging van het
eerste lid van artikel 9 en het tegelijkertijd vervallen van de tekst van Bijlage 2,
aanhef en onder a.
Op grond van de Wgr is meervoudig stemrecht mogelijk. De gewogen stemrechten moeten echter in de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen en
mogen niet aan het algemeen bestuur zijn gedelegeerd. Het huidige artikel 9,
lid 2 wordt daarom wegens strijd met de Wgr geschrapt. De stemverhouding
voor enig jaar volgt rechtstreeks uit de gemeenschappelijk regeling. Een besluit hierover van het algemeen bestuur is niet meer nodig.
Voor een toelichting op de nieuwe tekst van het tweede lid wordt verwezen
naar de toelichting bij artikel 6.
Artikel 9, derde lid, is aangevuld met een verwijzing naar artikel 29, tweede lid
Provinciewet. Deze bepaling ziet op het noodzakelijk stemquorum in die gevallen wanneer in een voorafgaande vergadering het vereiste stemquorum niet
werd gehaald.
Voorgesteld wordt tevens het aantal deelnemers dat nodig is voor het tot stand
brengen van een besluit te wijzigen van drie in zes, zodat het minimale draagvlek voor besluiten wordt vergroot.

Stemming
x

Tweederde van de deelnemers stemt in
Instemming van alle deelnemers is vereist (unanimiteit)
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Artikel 10

Samenstelling dagelijks bestuur

Huidig
Artikel 10
Samenstelling dagelijks bestuur
1.
Het dagelijks bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit vijf leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen als volgt:
a.
het door gedeputeerde staten aangewezen lid van het algemeen bestuur;
b.
drie door de colleges van burgemeester en wethouders aangewezen leden van het
algemeen bestuur en
c.
het door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân aangewezen lid van het algemeen bestuur.
2.
De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.
3.
Een lid van het dagelijks bestuur treedt af, zodra men ophoudt lid van het algemeen bestuur te
zijn.
4.
Degene die tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van
het dagelijks bestuur te zijn.
5.
Indien tussentijds een vacature ontstaat in het dagelijks bestuur, wijst het algemeen bestuur
zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
Voorstel (wijzigingen inzichtelijk gemaakt)
Artikel 10
Samenstelling dagelijks bestuur
1.
Het dagelijks bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit vijf leden, waaronder de voorzitter, door
en uit het algemeen bestuur aan te wijzen als volgt:
a.
het een van de twee door gedeputeerde staten aangewezen lid leden van het algemeen bestuur;
b.
drie door de colleges van burgemeester en wethouders aangewezen leden van het
algemeen bestuur en
c.
het door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân aangewezen lid van het algemeen bestuur.
2.
De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.
3.
Een lid van het dagelijks bestuur treedt af, zodra men ophoudt lid van het algemeen bestuur te
zijn.
4.
Degene die tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van
het dagelijks bestuur te zijn.
5.
Indien tussentijds een vacature ontstaat in het dagelijks bestuur, wijst het algemeen bestuur
zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
Voorstel
Artikel 10
Samenstelling dagelijks bestuur
1.
Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter, door en uit het algemeen
bestuur aan te wijzen als volgt:
a.
een van de twee door gedeputeerde staten aangewezen leden van het algemeen bestuur;
b.
drie door de colleges van burgemeester en wethouders aangewezen leden van het
algemeen bestuur en
c.
het door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân aangewezen lid van het algemeen bestuur.
2.
De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling.
3.
Een lid van het dagelijks bestuur treedt af, zodra men ophoudt lid van het algemeen bestuur te
zijn.
4.
Degene die tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van
het dagelijks bestuur te zijn.
5.
Indien tussentijds een vacature ontstaat in het dagelijks bestuur, wijst het algemeen bestuur
zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
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Type wijziging
x
x
Toelichting

Als gevolg van wijziging Wgr/ opheffen strijdigheid met de Wgr
Overige

De GR FUMO is ten aanzien van het ontbreken van stemrecht van de voorzitter in het algemeen bestuur in strijd met de Wgr. Deze strijdigheid wordt door
het vervallen van de tekst van Bijlage 2, onder b opgeheven.
Nu het in het algemeen bestuur niet mogelijk is een voorzitter zonder stemrecht aan te wijzen, ligt het evenmin voor de hand om dit in het dagelijks bestuur wel te doen. Om die reden wordt het eerste lid van artikel 10 aangepast.
Artikel 10, eerste lid, onder a wordt aangepast, zodat duidelijk is dat één van
de twee gedeputeerden wordt aangewezen als lid van het dagelijks bestuur
(zie ook de toelichting bij artikel 6).

Stemming
x

Tweederde van de deelnemers stemt in
Instemming van alle deelnemers is vereist (unanimiteit)
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Bijlage 2

Stemverhouding algemeen bestuur

Huidig
Bijlage 2
Stemverhouding algemeen bestuur
De door het algemeen bestuur vast te stellen stemverhouding wordt bepaald aan de hand van de
financiële bijdrage van de deelnemers, gebaseerd op het basistakenpakket als bedoeld in artikel 4,
eerste lid, onderdeel a en het aanvullend takenpakket, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b
van de gemeenschappelijke regeling. De stemverdeling vindt plaats aan de hand van lineaire grootteklassen, waarbij:
a.
één stem wordt toegekend per € 150.000,-, met dien verstande dat iedere deelnemer waarvan
de financiële bijdrage minder bedraagt dan € 150.000,- ook één stem heeft;
b.
de met toepassing van artikel 12, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling aangewezen
voorzitter in het algemeen bestuur geen stemrecht uitoefent.
Voorstel (wijzigingen inzichtelijk gemaakt)
Bijlage 2
Stemverhouding algemeen bestuur
De door het algemeen bestuur vast te stellen stemverhouding wordt bepaald aan de hand van de
financiële bijdrage van de deelnemers, gebaseerd op het basistakenpakket als bedoeld in artikel 4,
eerste lid, onderdeel a en het aanvullend takenpakket, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b
van de gemeenschappelijke regeling. De stemverdeling vindt plaats aan de hand van lineaire grootteklassen, waarbij:
a.
één stem wordt toegekend per € 150.000,-, met dien verstande dat iedere deelnemer waarvan
de financiële bijdrage minder bedraagt dan € 150.000,- ook één stem heeft;
b.
de met toepassing van artikel 12, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling aangewezen
voorzitter in het algemeen bestuur geen stemrecht uitoefent.
Voorstel
-

Type wijziging
x
x
Toelichting

Als gevolg van wijziging Wgr/ opheffen strijdigheid met de Wgr
Overige

De huidige tekst van bijlage 2, onder aanhef en a. komt in gewijzigde vorm
terug in artikel 9. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 9.
De tekst van bijlage 2, onder b. is in strijd met de Wgr, omdat de voorzitter als
lid van het algemeen bestuur het stemrecht niet kan worden ontnomen.
Bijlage 2 komt daardoor in zijn geheel te vervallen.

Stemming
x

Tweederde van de deelnemers stemt in
Instemming van alle deelnemers is vereist (unanimiteit)
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