Motie behorend bij agendapunt 10 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 13 oktober 2015:
Overwegend
1. Dat de twee door de ChristenUnie-SGP fractie ingediende amendementen op de tekst van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) niet aan de orde zijn, omdat bij dit type GR de raad alleen
toestemming kan geven of weigeren m.b.t. het aangaan van de GR door het college;
2. Dat in een telefonisch gesprek met een jurist van Westland de suggestie is gedaan dat – vanwege
het belang ervan – de raad nu de toestemming tot wijziging verleent, maar meteen daarna een
reparatiebesluit wordt voorbereid om af te stemmen met de andere gemeenten; zo mogelijk wordt
de verbeterde GR in de Staatscourant bekendgemaakt en anders wordt het reparatiebesluit in
januari 2016 gepubliceerd;
3. Dat in de “Aanvullende memo m.b.t. wijziging van de GR Inkoopbureau H-10” d.d. 8 okt. 2015
aangegeven wordt dat de aangedragen juridisch-technische wijzigingen, correct zijn:
Hoewel de ChristenUnie-SGP fractie terecht een aantal omissies heeft aangekaart (ontbreken
jaartal in citeertitel (is niet verplicht, maar kan verduidelijking bieden) en onnodige herhaling
in artikel 18 lid 6 en 7), heeft de Raad dan ook niet de mogelijkheid om te amenderen.
Wel kunt u mij de opdracht geven/verzoeken om een ander aan de orde te stellen in het
bestuurlijk overleg H-10 (citaat p.2 onder kopje ‘Amendementen ChristenUnie-SGP’);
Constaterend
4. Dat de aangedragen wijzigingen in bovenstaand citaat niet correct zijn weergegeven, waardoor
het belang ervan wordt gebagatelliseerd; want door de ChristenUnie-SGP fractie is gesteld:
a.

Dat de citeertitel van deze GR dezelfde is als de citeertitel van de GR die Westland op 16 sept.
2014 heeft vastgesteld, zodat na publicatie in de Staatscourant niet meer verwezen kan
worden naar één van beide regelingen, wat juist de functie is van de citeertitel;
niet enige verduidelijking bieden is aan de orde, maar dat een citeertitel van een wet of
verordening en dergelijke, uniek moet zijn; om nu even praktisch dat verschil te maken, heeft
de fractie voorgesteld het jaartal 2015 toe te voegen aan de citeertitel van deze GR;

b.

Dat niet alleen artikel 18 lid 6 vrijwel hetzelfde is als lid 7, maar ook dat wat er feitelijk staat
niet door de GR kan worden bepaald; want de bevoegdheid van de GR stopt bij het
overbrengen van informatie naar de archiefbewaarplaats zoals beschreven in lid 4 en lid 5;
als het te zijner tijd nodig is (bijv. over 50 of 70 jaar), zal de rechtsopvolger van de hier
bedoelde archiefdienst bepalen waar en door wie de overgebrachte archiefbescheiden verder
zullen worden bewaard; het betreft niet slechts een onnodige herhaling, maar zowel artikel 18
lid 6 als lid 7 zijn hier in deze GR een onjuiste bepaling en kunnen daarom beide vervallen.

5. Dat het aanbod van de wethouder de wijzigingen in het bestuurlijk overleg H-10 aan de orde te
stellen, een nogal vrijblijvende formulering is;

Verzoekt het college . . .

Verzoekt het College
6. Na het verlenen van toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Inkoopbureau H-10 door de raad, meteen samen met de andere gemeenten een reparatiebesluit
voor te bereiden betreffende de citeertitel van de nu voorliggende GR;
7. Advies te vragen aan de gemeentearchivaris van (alfabetisch) Delft, Den Haag of Westland inzake
de wenselijkheid of noodzaak tot wijziging van de archiefparagraaf in de GR en afhankelijk van dit
advies een aanvullende wijziging op te nemen in voornoemd reparatiebesluit;
8. Te zijner tijd de raad te infomeren over de tekst(en) met betrekking tot de GR Inkoopbureau H-10
die in de Staatscourant is (of: zijn) bekendgemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Dick de Heer
CU-SGP Westland
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