
 

steller Leiden 

R. Vroonland 7 februari 2019 
 
Onderwerp 

Stemrecht in het algemeen bestuur van de individuele deelnemers per 1 januari 2019. 

 

Samenvattend 

Met ingang van 1 januari 2016 heeft de stemverhouding van de individuele deelnemers een wijziging 

ondergaan. Het stemrecht van een individuele deelnemer is, op grond van het bepaalde in het 3e lid 

van artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna ‘GR’) afhankelijk gesteld van de 

deelnemersbijdrage aan de BSGR. De stemverhouding dient jaarlijks in de 1e vergadering van het 

algemeen bestuur te worden vastgesteld. 

Uitgangspunt voor het bepalen van de omvang van het stemrecht per deelnemer zijn de cijfers 2019 

zoals deze in de begroting 2019-2022 zijn opgenomen (besluit van het algemeen bestuur van 29 

maart 2018).  

Ten opzichte van de ramingen in de begroting 2018 heeft zich één belangrijke verschuiving 

voorgedaan. Met ingang van 2019 wordt bij het berekenen van de deelnemersbijdrage volledig 

uitgegaan van de doorrekening van de cijfers via het kostprijscalculatiemodel. Voor de berekening 

van de deelnemersbijdragen in de begroting 2019 vormt de doorrekening van het KPC-model 2017 

de grondslag.  

In de begroting 2018 was nog sprake van een gemitigeerde invoering van de doorrekening van het 

kostprijscalculatiemodel bij de berekening van de deelnemersbijdrage (voor 50%), hetgeen daarmee 

ook in de stemverhouding tot uitdrukking kwam. 

In de begroting 2019-2022 zijn voor 2019 de volgende deelnemersbijdragen geraamd: 

 

 

Deze raming vormt de grondslag voor de berekening van het stemrecht binnen het algemeen 

bestuur. Dit resulteert dan in het navolgende beeld qua stemverhouding: 

 

Bijdragen deelnemers 2019 begroting Rijnland Gouda Leiden Oegstgeest Voorschoten Wassenaar Katwijk

Bodegraven-

Reeuwijk Zoeterwoude Waddinxveen

TOTAAL BIJDRAGEN DEELNEMERS 2019 11.107.000 5.500.758 1.119.268 1.642.519 287.469 315.999 357.651 813.292 529.716 163.657 376.670
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NB. Op grond van artikel 7, lid 4, van de GR dient het stemrecht te worden afgerond op 2 decimalen 

achter de komma. 

Nadrukkelijk wordt aangegeven dat deze stemverhouding alleen van toepassing is in 2019. Volgend 

jaar dient de stemverhouding opnieuw te worden vastgesteld, op basis van de alsdan van toepassing 

zijnde deelnemersbijdragen. 

 

Advies 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  
 

 in te stemmen met de voorgelegde verdeling van het stemrecht per deelnemer voor 2019 op 
basis van de deelnemersbijdragen conform de begrotingscijfers 2019- 2022. 

Besluit 

Besloten conform advies Ja Neen, zie toelichting 

De voorzitter   

De secretaris   

Toelichting: 

 

Stemverhouding

% stemrecht

Deelnemer per 01.01.19 2018 2017 2016

Rijnland 49,53% 42,76% 32,95% 32,96%

Bodegraven-Reeuwijk 4,77% 5,02% 5,60% 5,60%

Gouda 10,08% 12,10% 14,65% 14,66%

Katwijk 7,32% 7,00% 7,06% 7,07%

Leiden 14,79% 17,08% 20,83% 20,84%

Oegstgeest 2,59% 3,00% 3,78% 3,79%

Voorschoten 2,85% 3,46% 4,39% 4,38%

Waddinxveen 3,39% 3,68% 3,94% 3,92%

Wassenaar 3,22% 4,10% 4,99% 4,98%

Zoeterwoude 1,47% 1,79% 1,79% 1,79%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


