
 

 

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Versterking rol raad bij sturing op Laborijn 
 
Informatievoorziening openbare lichamen cf. Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
Laborijn is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een zgn. openbaar 
lichaam. De artikelen 34b en 35 uit de Wgr regelen de verplichte informatie die vanuit een 
openbaar lichaam naar de raden van de deelnemende gemeenten gezonden moet 
worden. Het gaat dan om de volgende (minimaal) verplichte informatie: 
- de Kadernota voor de begroting van het jaar daarop (vóór 15 april); 
- de (voorlopige) jaarrekening (vóór 15 april); 
- de ontwerpbegroting – met de mogelijkheid om hier een zienswijze op te geven (acht 

weken voordat deze aangeboden wordt aan het algemeen bestuur); 
- de begroting – indien die gewijzigd is ten opzichte van de ontwerpbegroting (na 

vaststelling van de definitieve begroting). 
 
 

Kadertekst 
Relevante artikelen Wet gemeenschappelijke regelingen over de 
informatievoorziening vanuit een openbaar lichaam naar de raden van de 
deelnemende gemeenten: 
 
Artikel 34b 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 
april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
 
Artikel 35 
1. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam (…) zendt de 

ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden (…) toe aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. 

2. (…) 
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks 

bestuur van het openbaar lichaam (…) hun zienswijze over de ontwerp-
begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de 
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, 
zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

4. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur van het openbaar 
lichaam (…), zo nodig, de begroting aan de raden van de deelnemende 
gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar 
voren kunnen brengen. 

5. Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting. In de gemeenschappelijke regeling kan 
worden bepaald ten aanzien van welke categorieën 
begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 

6. (…) 
 

 
 


