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Onderwerp 

Stemrecht in het algemeen bestuur van de individuele deelnemers per 1 januari 2020. 

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 2020 

zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn opgenomen (besluit van het algemeen bestuur van 29 

maart 2019).  

Ten opzichte van de ramingen in de begroting 2019 heeft zich één belangrijke verschuiving 

voorgedaan; de BSGR is uitgebreid met één deelnemer, de gemeente Leiderdorp. 

Voor de berekening van de deelnemersbijdragen in de begroting 2019 vormt de doorrekening van het 

KPC-model 2017 de grondslag.  

In de begroting 2020 -2023  zijn voor 2020 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: 

 

NB. Op grond van artikel 7, lid 4, van de GR dient het stemrecht te worden afgerond op 2 decimalen 

achter de komma. 

Bijdragen deelnemers 2020 begroting

Bodegraven-

Reeuwijk Gouda HH Rijnland Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Waddinxveen Wassenaar Zoeterwoude

TOTAAL BIJDRAGEN DEELNEMERS 2020 € 11.704.112 € 566.872 € 1.196.356 € 5.291.722 € 867.372 € 1.816.631 € 318.000 € 315.324 € 347.580 € 424.422 € 393.795 € 166.038

% stemrecht

Deelnemer per 1.1.2020 2019 2018 2017

Bodegraven-Reeuwijk 4,84% 4,77% 5,02% 5,60%

Gouda 10,22% 10,08% 12,10% 14,65%

Rijnland 45,21% 49,52% 42,76% 32,95%

Katwijk 7,41% 7,32% 7,00% 7,06%

Leiden 15,52% 14,79% 17,08% 20,83%

Leiderdorp 2,72% 0,00%

Oegstgeest 2,69% 2,59% 3,00% 3,78%

Voorschoten 2,97% 2,85% 3,46% 4,39%

Waddinxveen 3,63% 3,39% 3,68% 3,94%

Wassenaar 3,36% 3,22% 4,10% 4,99%

Zoeterwoude 1,42% 1,47% 1,79% 1,79%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Nadrukkelijk wordt aangegeven dat deze stemverhouding alleen van toepassing is in 2020. 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 2020 op 
basis van de deelnemersbijdragen conform de begrotingscijfers 2020 - 2023. 

 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


