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Voorstel
1. Het bij dit voorstel gevoegde "Intrekkingsbesluit regelingen Drechtraad" vast te stellen.

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
Dit voorstel betreft een intrekkingsbesluit, waarbij een drietal door de Drechtraad vastgestelde 
regelingen wordt ingetrokken.

Het betreft regelingen die specifiek zijn vastgesteld voor de huidige structuur en taken van de 
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Deze regelingen hebben geen functie voor de 
gemeenschappelijke regeling Sociaal en moeten daarom worden ingetrokken.

Nadat het intrekkingsbesluit isvastgesteld wordt het besluit bekendgemaakt en worden de betreffende 
regelingen op www.wetten.overheid.nl voorzien van een datum uitwerkingtreding, waardoor ze daar 
niet langer zichtbaar(maar op datum nog wel raadpleegbaar) zullen zijn.

Aanvullende informatie voor het Drechtstedenbestuur
het Drechtstedenbestuur legt het voorstel ter vaststelling voor aan de Drechtraad.

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De Drechtraad heeft bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden een aantal 
regelingen vastgesteld, waaronder de Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het 
ingenieursbureau Drechtsteden, het Delegatiebesluit Drechtraad en de Inspraakverordening 
Drechtsteden.

Deze regelingen hebben geen functie meer voor de gemeenschappelijke regeling Sociaal, zodat zij 
moeten worden ingetrokken door het bestuursorgaan dat de regelingen heeft vastgesteld.

 Beoogd resultaat
het intrekken van regelingen die na 1-1-2022 geen functie meer hebben.

 Argumenten

http://www.wetten.overheid.nl
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zie motivering

 Kanttekeningen
n.v.t.

Consequenties

 Financiële consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
nadat het intrekkingsbesluit is vastgesteld wordt het bekendgemaakt in het elektronisch GR-Blad van 
de GR Drechtsteden. Daardoor treedt het besluit in werking. Vervolgens wordt aan de 3 regelingen die 
zijn gepubliceerd op www.wetten.overheid.nl een datum van uitwerkingtreding (1-1-2022) ingevoerd. 
Daardoor zijn die regelingen vanaf die datum niet meer zichtbaar op die site. Ze zijn nog wel op te 
zoeken door te zoeken op een datum die voor 1-1-2022 ligt.

 Communicatie consequenties
De communicatie bestaat uit de bekendmaking in het elektronisch GR-blad

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
n.v.t.

Fatale termijn
de laatste Drechtraadvergadering op 7 december 2021

Advies en draagvlak
n.v.t.

Verdere procedure en uitvoering
zie hiervoor

Onderliggende stukken
1. Intrekkingsbesluit verordeningen.docx
2. ontwerp besluit intrekkingsbesluit verordeningen DR 7 dec 2021.doc

file://www.wetten.overheid.nl
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BESLUIT 
DRECHTRAAD d.d. 7 december 2021

Onderwerp
Intrekkingsbesluit regelingen Drechtraad

BESLUIT:

De Drechtraad,

gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet en artikel 8, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden jo. artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen

gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 4 november 2021

B E S L U I T:

1. In te trekken:
a. De Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau 

Drechtsteden, vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009;
b. Het Delegatiebesluit Drechtraad, vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad 

van 27 september 2006;
c. De Inspraakverordening Drechtsteden, vastgesteld in de openbare vergadering van de 

Drechtraad van 11 januari 2006;
2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022;
3. Dit besluit kan worden aangehaald als "Intrekkingsbesluit regelingen Drechtraad".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 2021

de regiogriffier, de voorzitter,

drs. A.E.T. Wepster MSc mr. A.W. Kolff


