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Onderwerp 

Stemrecht in het Algemeen bestuur van de individuele deelnemers per 1 januari 2022. 

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 2022 

zoals deze in de begroting 2022-2025 zijn opgenomen (besluit van het Algemeen bestuur van 1 april 

2021): 

 

NB.  Voor de berekening van de deelnemersbijdragen in de begroting 2022 vormt de doorrekening van 

het KPC-model 2020 de grondslag. 

Op basis van deze cijfers ziet de de stemverhouding in het Algemeen bestuur voor 2022 ten opzichte 

van 2021 er als volgt uit: 

      

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 2022 begroting        

Bodegraven-

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

TOTAAL BIJDRAGEN DEELNEMERS 2022 13.524.754        637.650        1.359.110        5.141.006        1.004.114        2.045.099        409.514        355.262        1.063.165        391.876        509.215          433.781        174.962         

% stemrecht

Deelnemer 2022 2021
Bodegraven-Reeuwijk 4,71% 4,63%

Gouda 10,05% 9,84%

Rijnland 38,01% 40,04%

Katwijk 7,42% 7,03%

Leiden 15,12% 14,86%

Leiderdorp 3,03% 2,48%

Oegstgeest 2,63% 2,57%

Velsen 7,86% 7,86%

Voorschoten 2,90% 2,72%

Waddinxveen 3,77% 3,68%

Wassenaar 3,21% 3,02%

Zoeterwoude 1,29% 1,28%

Totaal 100,00% 100,00%

Algemeen bestuur 

Advies 



Pagina 2/2  Advies Algemeen bestuur Stemrecht in het Algemeen bestuur van de individuele deelnemers per 1 januari 

2022. 

 

De toename van het stemrecht van de meeste gemeentelijke deelnemers wordt veroorzaakt door het 

hogere aandeel van de WOZ kosten in het totaal van de begrote kosten. Deze kosten komen volledig 

ten laste van de gemeentelijke deelnemers. 

Deze stemverhouding geldt alleen voor 2022. Volgend jaar dient de stemverhouding opnieuw te 

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

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd:  
 

 Kennis te nemen van de voorgelegde verdeling van het stemrecht per deelnemer voor 2022 
en in te stemmen met deze verdeling van het stemrecht per deelnemer voor 2022. 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


