Agendapunt 3 algemeen bestuur

Onderwerp

: GR, wijziging huidige GR in nieuw te treffen GR-BVO

Datum

: 27 maart 2019

Opsteller

: Suzanne van Moorselaar

Datum behandeling DB

: 27 maart 2019

Samenvatting:
In 2013 is het Shared Service Center Syntrophos opgericht. Een gemeenteschappelijke regeling (GR),
waarin de gemeenten Brielle, Westvoorne en Nissewaard (destijds nog Bernisse en Spijkenisse)
samenwerken op het gebied van ICT, geo-informatie en telefonie. Syntrophos is opgericht met het
idee dat werken vanuit gemeenschappelijkheid leidt tot verminderde kwetsbaarheid en betere
dienstverlening. Vanuit het oogpunt van doel- en rechtmatigheid dient de huidige GR, zowel
inhoudelijk als qua vorm, te worden gewijzigd. Zoals dat ook geldt voor de daarbij behorende
regeling aan te passen.
Vanuit de colleges van de drie deelnemende gemeenten is aan het bestuur van Syntrophos gevraagd
om te adviseren ten aanzien van de nieuw te treffen GR-BVO, inclusief de bij behorende regelingen.
Concreet is gevraagd om een advies uit te brengen aan de raden van Nissewaard, Westvoorne en
Brielle, die hierover op respectievelijk 3, 4 en 16 april een besluit zullen nemen.
Bijlage(n):
NIEUW
Bijlage 1
Bijlage 1a
Bijlage 1b

Bijlage 1c
Bijlage 1d
Bijlage 1e
Bijlage 1f
Bijlage 1g
Bijlage 1h

: Gemeenschappelijke Regeling (GR) BVO
: Toelichting op de GR BVO
: 1. DVO van Syntrophos aan Nissewaard
2. PDC – Producten en Diensten Catalogus
3. SLA – Service Level Agreement
4. Verwerkingsovereenkomst
: DVO ondersteunende diensten - Nissewaard aan Syntrophos
: Instructie directeur
: Reglement van orde
: Bijdrageverordening
: Klachtenregeling
: Archiefverordening

HUIDIG/OUD
Bijlage 2
Bijlage 2a
Bijlage 2b
Bijlage 2c
Bijlage 2d

: Gemeenschappelijke Regeling (GR)
: DVO van Syntrophos aan Nissewaard d.d. 22 februari 2013
: DVO ondersteunende diensten van Nissewaard aan Syntrophos d.d. 5 april 2013
: Instructie directeur d.d. 22 februari 2013
: Reglement van orde d.d. 22 februari 2013

Advies DB:
Het DB adviseert het AB om positief te adviseren ten aanzien van de te wijzigen huidige
Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos in de nieuw te treffen Gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos, inclusief bij behorende regelingen. Aanvullend hierop
adviseert het DB aan het AB om haar besluit ter kennis te brengen aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
Het AB Syntrophos
Overwegende:
 dat samenwerking op het eiland Voorne-Putten op het terrein van ICT, Geo-informatie en
telefonie vanuit oogpunt van continuïteit, efficiëntie, kwaliteit en doelmatigheid geboden is;
 dat, teneinde die samenwerking vorm te geven, op 14 februari 2013 tussen de toenmalige
gemeenten Bernisse en Spijkenisse, thans Nissewaard, en de gemeenten Brielle en Westvoorne
de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos is getroffen;
 dat bij deze regeling een openbaar lichaam is ingesteld met een algemeen bestuur, een dagelijks
bestuur en een voorzitter;
 dat de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 januari 2015 is gewijzigd en deze gewijzigde wet
de mogelijkheid biedt van een nieuwe samenwerkingsvorm: de bedrijfsvoeringsorganisatie;
 dat deze nieuwe vorm van een gemeenschappelijke regeling uitsluitend is bedoeld voor
collegeregelingen, een enkelvoudige bestuurlijke structuur kent, rechtspersoonlijkheid heeft en
slechts gericht mag zijn op behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende
processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers, zoals bedrijfsvoering op bijvoorbeeld het
gebied van ICT;
 dat het vanuit doelmatigheid gewenst is de huidige gemeenschappelijke regeling te wijzigen in
een regeling met een structuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie;
 dat de colleges van de deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van hun raden,
kunnen beslissen tot de hiervoor bedoelde wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling;
Besluit:
1. De deelnemende gemeenten (Brielle, Nissewaard en Westvoorne) positief te adviseren ten aan
zien van het wijzigen van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos in de nieuw te
treffen Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos, inclusief
bijbehorende regelingen.
2. Dit besluit ter kennis te brengen aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2019.
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