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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 april 2019 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Aanpassen gemeenschappelijke 
regeling Avri n.a.v. vorming 
gemeente West Betuwe 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Avri.  
 

 
Inleiding 
De gemeenschappelijke regeling Avri bestaat uit 10 deelnemers: de gemeenteraden en colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. 
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd. De nieuwe 
gemeente die is ontstaan is de gemeente West Betuwe. 
 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling moet de gemeenschappelijke regeling Avri aangepast worden. 
Het betreft hier een technische aanpassing waarbij  niet alleen de namen van de gemeenten moeten 
worden aangepast, maar als gevolg van de fusie  ook de stemverhoudingen dienen te worden aangepast. 
Het aantal deelnemers wijzigt namelijk van 10 naar 8. 
 
Tot slot wordt voorgesteld om van de mogelijkheid gebruik te maken de omissie in artikel 30 op te lossen. In 
dat artikel zijn de leden niet goed doorgenummerd. 
 
Door  wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri wordt de regeling aangepast aan de feitelijke 
situatie zoals die bestaat per 1 januari 2019. 
 
Beoogd effect 
De gemeenschappelijk regeling in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie zoals die bestaat 
per 1 januari 2019. 
 
Argumenten 
Avri is verplicht de gemeenschappelijke regeling binnen 6 maanden aan te passen.  
Op grond van artikel 41 lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) geldt dat de 
gemeenschappelijke regeling Avri na de fusie vooralsnog ongewijzigd van kracht blijft. Binnen 6 maanden 
moet de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Communicatie 
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling moet bekend gemaakt worden in de Staatscourant 
(publicatie in DROP, de opvolger van GVOP en CVDR). 
 
Financiën 
De kosten voor publicatie in de Staatscourant (publicatie in DROP, de opvolger van GVOP en CVDR) 
bedragen naar schatting € 125,--. 
 
Uitvoering 
Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri behoeft instemming van de raden en colleges van 
de deelnemers 
Het algemeen bestuur kan een voorstel voor wijziging van de regeling aan de raden en de colleges zenden 
(artikel 37 lid 1 GR Avri). De regeling is gewijzigd indien de raden en de colleges van ten minste twee derde 
van de gemeenten met de wijziging instemmen, en deze raden en colleges ook ten minste twee derde van 
het gezamenlijk aantal inwoners van de betrokken gemeenten vertegenwoordigen (artikel 37 lid 3 GR Avri). 
Onder het aantal inwoners van een gemeente wordt verstaan: het aantal inwoners volgens de door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. Voor de vaststelling 
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van het inwonertal geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van het besluit tot 
wijziging van de regeling (artikel 37 lid 4 GR Avri). 
 
Bijlagen 
Gemeenschappelijke regeling Avri (met wijzigingen bijhouden). 
 


