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Aan de deelnemende gemeenten van de 

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. 

t.a.v. het College van Burgemeester en wethouders 

 

Enschede, 27 oktober 2015 

 

Onderwerp 

Wijziging gemeenschappelijke regeling tot stichting en exploitatie van één of meer crematoria in 

Twente per 1 januari 2016 

 

 

Geacht college, 

 

Voorstel 

Wij verzoeken uw college, burgemeester en raad in te stemmen met c.q. toestemming te verlenen 

voor wijziging van gemeenschappelijke regeling tot stichting en exploitatie van één of meer 

crematoria in Twente per 1 januari 2016, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft. 

 

Aanleiding 

De wijziging is een gevolg van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 

2015. Dit heeft o.a. geleid tot wijzing van een gemengde regeling naar een collegeregeling, 

wijzigingen in de bevoegdheden van het bestuur en planning & control afspraken. Uiterlijk 1 januari 

2016 moeten de wijzigingen zijn doorgevoerd in de gemeenschappelijke regelingen.  

 

Omvorming naar collegeregeling 

De gemeenschappelijke regeling tot stichting en exploitatie van één of meer crematoria in Twente is 

een gemengde regeling, die in 1999 is aangegaan door de raden, de colleges en de burgemeesters 

van de deelnemende gemeenten. Sinds 1999 heeft er met de invoering van het dualisme een 

ingrijpende wijziging van de verdeling van de bevoegdheden tussen de bestuursorganen binnen 

gemeenten plaatsgevonden. Daarbij zijn zowel de bevoegdheden op privaatrechtelijk terrein 

(exploitatie van crematoria) als de besluitvorming rondom oprichting en besluitvorming over 

crematoria bij het college van burgemeester en wethouders terechtgekomen. Er zijn geen 

bevoegdheden van de raad en de burgemeester meer in het geding bij deze gemeenschappelijke 

regeling. Vandaar ook dat wordt voorgesteld om de regeling om te vormen van een gemengde 

regeling (raad, college en burgemeester) naar een regeling tussen alleen de colleges van de 

deelnemende gemeenten. 

Deze wijziging van de vorm van de regeling betekent dat leden van het algemeen bestuur van het 

OLCT, in de samenstelling na wijziging, voortaan collegeleden moeten zijn en dat afgevaardigden 

vanuit de raad dus niet langer als algemeen bestuurslid kunnen optreden. 

 

Actualisering, uittreding Winterswijk 

De gemeente Winterswijk is per 1 januari 2015 uit de gemeenschappelijke regeling getreden. Deze 

wijziging is nog niet verwerkt in de gemeenschappelijke regeling en wordt nu ook meegenomen. De 

wijziging heeft alleen betrekking op de aanhef.  

 

Wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen 
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Voor de wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, verwijzen wij u 

naar de artikelsgewijze toelichting in het overzicht van wijzigingen. Tevens hebben wij de 

gemeenschappelijke regeling inclusief de aangebrachte wijzigingen meegezonden.  

 

Besluitvorming 

Omdat het gaat om de omzetting van de regeling van een gemengde naar een collegeregeling, 

moeten alle huidige deelnemende bestuursorganen (raad, college en burgemeester) instemmen met 

de omzetting van de huidige regeling naar een collegeregeling.  

 

Daarna moeten de deelnemende colleges de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aangaan. De 

colleges kunnen hiertoe echter pas besluiten dan nadat zij daarvoor toestemming van de 

gemeenteraad hebben verkregen (artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen). 

 

De onderdelen van de gemeentelijke besluitvorming zien er dan als volgt uit: 

 

1. College en burgemeester besluiten in te stemmen met wijziging van de regeling van een 

gemengde regeling naar een collegeregeling. 

2. College stemt, onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad, in met de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

3. Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de wijziging van de vorm van de 

regeling. 

4. College stelt aan de raad voor toestemming te geven voor het wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling. 

5. De raad stemt in met wijziging van de vorm van de regeling en geeft toestemming aan het 

college voor de inhoudelijke wijziging van de regeling. 

6. De regeling is gewijzigd als de meerderheid van de deelnemende gemeenten zich daarvoor 

heeft verklaard. 

 

Met meerderheid van de deelnemende gemeenten wordt bedoeld het aantal gemeenten, zonder 

weging van de stemverhouding in het algemeen bestuur. 

 

Na publicatie in de Staatscourant treedt de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in werking. 

De publicatie wordt verzorgd door de gemeente Enschede. 

 

Ten behoeve van de besluitvorming binnen uw gemeente kunt u gebruikmaken van het ontwerp BW-

besluit en raadsbesluit dat is opgenomen in de bijlage. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het dagelijks bestuur van Openbaar Lichaam Crematoria Twente 

 

 

Bijlagen: 

- Overzicht van wijzigingen 

- Gemeenschappelijke regeling inclusief wijzigingen 

- Gemeenschappelijke regeling nieuw 

- Ontwerp BW-besluit en raadsbesluit 


