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MEMORANDUM 

WIJZIGING WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 
PER 1 JULI 2022 

DATUM 5 juli2022 
VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 
AAN Commissie BEM 

Inleiding 
Per 1 juli 2022 is de Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) inwerking getreden.1 Deze 
wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en 
controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in relatie tot de 
gemeenschappelijke regelingen te versterken. Om de kaderstellende en controlerende rol van de 
volksvertegenwoordiging beter in te kunnen vullen en de democratische legitimatie te verbeteren wordt met deze 
wetswijziging een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd op de al bestaande wettelijke 
bevoegdheden en instrumenten. Een aantal wijzigingen treedt op 1 juli direct in werking en een ander deel kan 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding geïmplementeerd worden in de betreffende gemeenschappelijke 
regelingen. 

De wijzingen die per 1 juli direct in werking treden hebben betrekking op de zienswijze van PS bij het treffen, 
wijzigen, uittreden of beëindigen van een regeling, de bevoegdheid om een gemeenschappelijke adviescommissie 
in te (laten) stellen, de actieve informatieplicht, het recht van onderzoek/enquête, de onderzoeksmogelijkheden van 
lokale rekenkamer(commissie)s en de wijziging van de begrotingscyclus. 
De implementatie van de overige wijzigingen zal op basis van voorstellen van het dagelijks bestuur aan het 
algemeen bestuur plaatsvinden binnen de betreffende gemeenschappelijke regeling. Hiervoor hebben de 
gemeenschappelijke regelingen twee jaar de tijd om dat te realiseren (uiterlijk 1 juli 2024). 

Welke regelingen betreft het voor onze provincie?  
De provincie Utrecht neemt op basis van de Wgr deel aan de onderstaande samenwerkingsverbanden: 

 Randstedelijke Rekenkamer
 Recreatie Midden-Nederland (RMN)
 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RGS)
 Plassenschap Loosdrecht e.o.
 Regionale Uitvoeringsdienst regio Utrecht (RUD)
 Het Utrechts Archief (HUA)
 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in april de gemeenschappelijke regelingen 
geïnformeerd over de in werkingtreding van de Wijziging Wgr per 1 juli 2022.  

Notitie Wijziging Wgr 
Na het zomerreces, in Q3, ontvangt u een notitie Wijziging Wgr. Met deze notitie wordt u geïnformeerd over wat de 
betreffende gemeenschappelijke regelingen gaan doen naar aanleiding van de Wijziging Wgr en wat deze wijziging 
betekent voor de (huidige) delegatie van PS aan GS voor het indienen van een zienswijze. Indien er behoefte aan 
is, kan er een informatiesessie over dit onderwerp voor uw commissie worden georganiseerd. 

1 Staatsblad 2022, 18 (voor de parlementaire behandeling, zie Kamerstukken 33 513). 
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