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Dossiernummer    : K2637 
 

 
Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Prolander. 

         

 
1. Samenvatting 
Met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Prolander wordt de procedure 
rond begrotingswijzigingen, waaruit geen verhoging van de bijdragen van de respectievelijke 
deelnemers voortvloeit, vereenvoudigd. Bij de actualisatie van de financiële verordening van 
Prolander is gebleken dat in het verleden genomen begrotingswijzigingen niet voor een zienswijze 
aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. Deze procedure is niet conform artikel 48 lid 5 van de Wet 
gemeenschappelijke regeling (Wgr), waarin wordt bepaald dat het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling naast de reguliere begroting, ook begrotingswijzigingen voor een 
zienswijze aan Provinciale Staten dienen voor te leggen. De nieuwe voorgestelde werkwijze sluit 
aan bij de bepalingen zoals die bij onze andere gemeenschappelijke regelingen ook zijn 
opgenomen. Uw staten worden verzocht om ons college overeenkomstig artikel 40, tweede en 
derde lid, van de Wgr toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de 
gemeenschappelijke regeling Prolander. 
 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Bij de actualisatie van de financiële verordening van Prolander is gebleken dat in het verleden 
genomen begrotingswijzigingen niet voor een zienswijze aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. 
Deze procedure is niet conform artikel 48 lid 5 van de Wgr, waarin wordt bepaald dat het bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling naast de reguliere begroting, ook begrotingswijzigingen voor 
een zienswijze aan Provinciale Staten dienen voor te leggen. Hierop is een uitzondering mogelijk 
indien in de regeling zelf is aangegeven dat deze zienswijze achterwege mag worden gelaten. In 
de huidige gemeenschappelijke regeling is een dergelijke uitzondering niet opgenomen en met de 
voorgestelde wijziging wordt dit aangepast.  
 
Voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling waaraan ons college deelneemt is op 
grond van artikel 40 van de Wgr toestemming van uw staten vereist. Gelet hierop verzoeken wij uw 
staten om ons overeenkomstig artikel 40, tweede en derde lid, van de Wgr toestemming te 
verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Prolander. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
In de bestuursvergadering Prolander van 12 november 2018 is besloten een wijzigingsvoorstel te 
doen om de gemeenschappelijke regeling Prolander aan te passen en in procedure te brengen. In 
de commissievergadering Bestuur, Financiën en Veiligheid van 12 december 2018 hebben wij 
reeds meegedeeld dat begin 2019 een voordracht aan uw staten zal worden voorgelegd. Naast 
behandeling in uw staten zal de wijziging ook voorgelegd worden aan Provinciale Staten van de 
provincie Drenthe. Na instemming door beide Staten en vervolgens vaststelling door de colleges 
en bekendmaking is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Prolander van kracht. 
 
4. Begroting 
Niet van toepassing. 
 
5. Inspraak/participatie 
Niet van toepassing. 
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6. Nadere toelichting 
Wijziging gemeenschappelijke regeling Prolander 
Bij de actualisatie van de financiële verordening van Prolander is gebleken dat in het verleden 
genomen begrotingswijzigingen niet voor een zienswijze aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. 
Deze procedure is niet conform artikel 48 lid 5 van de Wgr, waarin wordt bepaald dat het bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling naast de reguliere begroting, ook begrotingswijzigingen voor 
een zienswijze aan Provinciale Staten dienen voor te leggen. Hierop is een uitzondering mogelijk 
indien in de regeling zelf is aangegeven dat deze zienswijze achterwege mag worden gelaten. In 
de huidige gemeenschappelijke regeling is een dergelijke uitzondering niet opgenomen en met de 
voorgestelde wijziging wordt dit aangepast. 
 
Met het opnemen van het nieuwe artikel 17 lid 4 in de gemeenschappelijke regeling Prolander 
wordt de procedure rond begrotingswijzigingen, waaruit geen verhoging van de bijdragen van de 
respectievelijke deelnemers voortvloeit, vereenvoudigd. Het artikel geeft aan dat bij wijziging van 
de begroting artikel 48 lid 1 en 3 Wgr niet van toepassing zijn indien de deelnemersbijdrage niet 
wijzigt als gevolg van de begrotingswijziging. Het is wenselijk om dit soort begrotingswijzigingen, 
zonder dat sprake is van een zienswijze van de respectieve Provinciale Staten, mogelijk te maken 
ter voorkoming van de administratieve lasten die een algehele wijziging met zich brengt. 
 
Voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling waaraan het college deelneemt is op 
grond van artikel 40 Wgr toestemming van uw staten vereist. Gelet hierop verzoeken wij uw staten 
om ons overeenkomstig artikel 40, tweede en derde lid, van de Wgr toestemming te verlenen tot 
het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Prolander. 
 
Kaderbrief 2020 
Tevens is de Kaderbrief 2020 bijgevoegd. De kaderbrief bevat de uitgangspunten voor het 
opstellen van de programmabegroting 2020 en geeft daarnaast een doorkijk naar de 
deelnemersbijdragen tot en met 2023. Hieruit blijkt door het toepassen van (her)indexering op de 
loonkosten de deelnemersbijdragen de komende jaren zal worden verhoogd. 
 
Uw staten hoeven de kaderbrief niet vast te stellen. De uitgangspunten worden verwerkt in de 
begroting 2020 van Prolander en zal conform artikel 48, eerste en derde lid Wgr, voor een 
zienswijzeprocedure aan uw Staten worden aangeboden.    
 
7. Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
8. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen. 
 
Groningen, 5 februari 2019. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 H. Schrikkema , locosecretaris. 
 
Behandeld door : R. Postma    
Telefoonnummer : 4701 
e-mail                 : r.postma@provinciegroningen.nl 
 
Bijlagen bij de voordracht 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Brief Prolander d.d. 25 januari 2019 inzake wijziging 
gemeenschappelijke regeling en Kaderbrief 2020 

Brief 
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Nr.                                                  5/2019 
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 februari 2019, nr. 2019-003930, FC; 
 
 
Gelet op artikel 40 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
 
 Besluiten: 
 
 

1. Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de  
gemeenschappelijke regeling Prolander overeenkomstig bijgevoegde Besluit van 
Gedeputeerde Staten van 5 februari 2019, nr. 2019-003937. 

 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                 , voorzitter. 
 
 
 
                                                  , griffier. 
 
 
 
Bijlagen bij het besluit 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Prolander 

GS-besluit 

 
 


