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Onderwerp 

Stemrecht in het algemeen bestuur van de individuele deelnemers per 1 januari 2021. 

Inhoudelijk 

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 2021 

zoals deze in de begroting 2021-2024 zijn opgenomen (besluit van het algemeen bestuur van 4 april 

2020): 

 

NB.  Voor de berekening van de deelnemersbijdragen in de begroting 2021 vormt de doorrekening van 

het KPC-model 2019 de grondslag, waarbij daarna nog de toerekening aan de individuele 

deelnemers (m.u.v. Rijnland) van het aan de BSGR toegekende extra budget voor areaaluitbreiding 

ad € 245K is verwerkt. 

Op basis van deze cijfers zou de de stemverhouding in het algemeen bestuur voor 2021 ten opzichte 

van 2020 er als volgt uitzien: 

      

In dit geval kan evenwel niet worden volstaan met dit uitgangspunt aangezien per 1 januari jl. ook de 

gemeente Velsen bij de BSGR is aangesloten en zij met de door hen ingebrachte 

deelnemersbijdrage, ad € 1.050K, ook een aandeel in de zeggenschap van de BSGR krijgen. Ten 

behoeve daarvan is de berekening van de stemverhouding binnen de BSGR dan ook gebaseerd op 

de geaccordeerde 1e begrotingswijziging 2021 de dato 18 december 2020, waarbij de 

deelnemersbijdrage van de gemeente Velsen in de meerjarenbegroting van de BSGR is verwerkt. 

Deelnemer 2021 2020

Bodegraven-Reeuwijk 5,02% 4,84%

Gouda 10,68% 10,22%

Rijnland 43,46% 45,21%

Katwijk 7,63% 7,41%

Leiden 16,13% 15,52%

Leiderdorp 2,69% 2,72%

Oegstgeest 2,79% 2,69%

Voorschoten 2,95% 2,97%

Waddinxveen 3,99% 3,63%

Wassenaar 3,28% 3,36%

Zoeterwoude 1,39% 1,42%

Totaal 100,00% 100,00%
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Deelnemersbijdrage is op basis van de begrotingswijziging 2021 na de verwerking van de 

deelnemersbijdrage van de gemeente Velsen: 

 

Deze geraamde bijdragen vormen 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. 

Opvallend is dat het stemrecht van de gemeente Waddinxveen, na verwerking van de bijdrage van 

de gemeente Velsen, als enige ten opzichte van het stemrecht in 2020 hoger uitvalt. Dit is een gevolg 

van het feit dat de gemeente Waddinxveen, procentueel gezien, verhoudingsgewijs het grootste 

aandeel in de kosten van de areaaluitbreiding ad € 245K draagt. 

Deze stemverhouding geldt alleen voor 2021. Volgend jaar dient de stemverhouding opnieuw te 

worden vastgesteld, op basis van de alsdan van toepassing zijnde begrootte deelnemersbijdragen. 

  

Bijdragen deelnemers 2021 begroting

Bodegraven-

Reeuwijk Gouda HH Rijnland Katwijk Leiden Leiderdorp Oegstgeest Velsen VoorschotenWaddinxveen Wassenaar Zoeterwoude

TOTAAL BIJDRAGEN DEELNEMERS 2021 € 13.357.281 € 618.332 € 1.314.368 € 5.348.158 € 938.705 € 1.985.493 € 330.866 € 342.795 € 1.050.000 € 362.986 € 491.252 € 403.759 € 170.567

% stemrecht

Deelnemer 2021 2020 2019 2018

Bodegraven-Reeuwijk 4,63% 4,84% 4,77% 5,02%

Gouda 9,84% 10,22% 10,08% 12,10%

Rijnland 40,04% 45,21% 49,52% 42,76%

Katwijk 7,03% 7,41% 7,32% 7,00%

Leiden 14,86% 15,52% 14,79% 17,08%

Leiderdorp 2,48% 2,72%

Oegstgeest 2,57% 2,69% 2,59% 3,00%

Velsen 7,86%

Voorschoten 2,72% 2,97% 2,85% 3,46%

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

Wassenaar 3,02% 3,36% 3,22% 4,10%

Zoeterwoude 1,28% 1,42% 1,47% 1,79%

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

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd:  
 

 kennis te nemen van en in te stemmen met de voorgelegde verdeling van het stemrecht per 
deelnemer voor 2021. 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


