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HOOFDSTUK 11: TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING

Toetreding

Artikel 43

 1. Het dagelijks bestuur van een waterschap of het college van burgemeester en wethouders 
van een gemeente dat wenst toe te treden tot de regeling dient het verzoek tot toetreding met 
inbegrip van de verkregen toestemming van het algemeen bestuur van dat waterschap 
respectievelijk de raad van die gemeente in bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur legt 
het verzoek ter advisering voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het 
verzoek tot toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges van de 
deelnemers. 

 2. Het dagelijks bestuur van het waterschap onderscheidenlijk het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente treedt toe tot de regeling indien de colleges van de deelnemers na 
verkregen toestemming van hun vertegenwoordigende organen hebben ingestemd met de 
verzochte toetreding. 

 3. Het college van de nieuw toe te treden deelnemer doet zo spoedig mogelijk de nodige 
benoemingen overeenkomstig artikel 7. Behoudens eerdere beëindiging van het lidmaatschap 
treden de benoemden af op het tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van het algemeen 
bestuur aftreden. 

 4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan toetreding tot de regeling.

Uittreding

Artikel 44

 1. Een deelnemer kan uittreden uit de regeling. 
 2. Het college van een deelnemer dat uit de regeling wenst te treden, maakt zijn voornemen tot 

uittreding schriftelijk kenbaar aan het algemeen bestuur en aan de overige deelnemers. 
 3. Binnen zestien weken na ontvangst van het voornemen tot uittreding neemt het algemeen 

bestuur een besluit dat de datum van uittreding bepaalt en de gevolgen van de uittreding regelt, 
de financiële en personele gevolgen daarbij inbegrepen.

 4. In het besluit als bedoeld in het derde lid kan het algemeen bestuur bepalen dat de 
uittredende deelnemer verplicht is tot betaling van een bijdrage voor de duur van ten hoogste 
twee kalenderjaren na het moment van uittreding uit de regeling. In het eerste kalenderjaar na 
het moment van uittreding bedraagt deze bijdrage maximaal 60% van de bijdrage die de 
uittredende deelnemer betaalde in het laatste kalenderjaar van deelname. In het tweede 
kalenderjaar na het moment van uittreding bedraagt deze bijdrage maximaal 30% van de 
bijdrage die de uittredende deelnemer betaalde in het laatste kalenderjaar van deelname. 

 5. Het dagelijks bestuur zendt de uittredende deelnemer en de overige deelnemers het besluit 
als bedoeld in het derde lid en verzoekt de overige deelnemers in te stemmen met het besluit tot 
uittreding van de uittredende deelnemer. 

 6. De uittredende deelnemer en de overige deelnemers besluiten over de uittreding nadat zij 
daartoe toestemming hebben verkregen van hun vertegenwoordigend orgaan. 

 7. Tenzij het algemeen bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder 
plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar 
waarin de uittreding is ingeschreven in het gemeentelijk register als bedoeld in artikel 27 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wijziging

http://www.decentrale.regelgeving.overheid.nl/


Artikel 45

 1. Op voorstel van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur of van een college van een 
deelnemer kan de regeling worden gewijzigd. Een voorstel dat niet is ingediend door het 
algemeen bestuur wordt ter advisering aan het algemeen bestuur gezonden.

 2. Het dagelijks bestuur zendt de colleges van de deelnemers het voorstel tot wijziging alsmede 
het advies van het algemeen bestuur en verzoekt de colleges van de deelnemers tot het nemen 
van een besluit over de voorgestelde wijziging. 

 3. De colleges van de deelnemers besluiten over de voorgestelde wijziging nadat zij daartoe 
toestemming hebben verkregen van hun vertegenwoordigende organen.

 4. Een besluit tot wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer bij volstrekte 
meerderheid van stemmen van de colleges van de deelnemers zich op de wijze als vermeld in 
het derde lid daar voor hebben verklaard.

 5. Tenzij in een daartoe strekkend besluit uitdrukkelijk anders is bepaald, treedt een wijziging van 
de regeling pas in werking nadat zij, uit hoofde van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen is opgenomen in het gemeentelijke register.

 6. In afwijking van wat is bepaald in het vierde lid, kan een wijziging of intrekking van artikel 6 of 
een wijziging of intrekking van de artikelen 7 en 11 slechts plaatsvinden bij een unaniem besluit 
van alle deelnemende colleges. 

Opheffing

Artikel 46

 1. De regeling wordt opgeheven zodra minder dan twee colleges van de deelnemers bereid zijn 
om aan de regeling te blijven deelnemen. 

 2. Artikel 44 is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het vierde lid.
 3. De opheffing gaat niet eerder in dan nadat de besluiten zijn opgenomen in het gemeentelijke 

register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij in een tot 
opheffing strekkend besluit uitdrukkelijk anders is bepaald.

 4. Ingeval een besluit tot opheffing volgens het eerste lid van dit artikel is genomen, besluit het 
algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het, gehoord de colleges van de deelnemers, een 
liquidatieplan vast.

 5. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële 
gevolgen van de opheffing. Voorts voorziet het in de personele gevolgen van het besluit.

 6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan.
 7. Zo nodig blijft het dagelijks bestuur ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat het 

liquidatieplan is uitgevoerd.
 8. Het dagelijks bestuur zendt het besluit tot opheffing aan de colleges van gedeputeerde staten.


