
   

Overzicht wijzigingen per artikel 
 
 
Artikel oud tekst Artikel nieuw tekst 
Art. 1 het gebied: het grondgebied 

van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Hillegom, Kaag 
en Braassem, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Rijnwoude, 
Teylingen, Voorschoten en 
Zoeterwoude 

Art 1 het gebied: het grondgebied 
van de gemeenten Alphen 
aan den Rijn, Hillegom, Kaag 
en Braassem, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, 
Teylingen, Voorschoten en 
Zoeterwoude 

Art. 2 lid 2 Het openbaar lichaam is 
rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 8, lid 1 van de wet en 
is gevestigd in Leiden. 

Art. 2 lid 2 Het openbaar lichaam is 
rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 8, lid 1 van de wet en 
is gevestigd in (aanvullen 
met vestigingsplaats) 

Art. 5, lid 7 
onder d 

De regionale inkoop van 
volwasseneducatie in het 
kader van de Wet 
Participatiebudget 

Art. 5 lid 7 
onder d 

Vervallen 

Art. 9 lid, 1 De raad van iedere 
deelnemende gemeente 
wijst twee raads- en/of 
collegeleden aan als leden 
van het algemeen Bestuur. 
Daarnaast kunnen 
gemeenten met meer dan 
20.000 inwoners, per hele 
eenheid van 20.000 
inwoners (naar boven 
afgerond), een extra 
vertegenwoordiger 
aanwijzen. 

Art. 9 lid 1 De raad van iedere 
deelnemende gemeente wijst 
twee raads- en/of 
collegeleden aan als leden 
van het Algemeen Bestuur. 

Art 9 lid 2 Bij de aanvang van een 
nieuwe zittingsperiode geven 
gemeenteraden aan met 
hoeveel AB leden de 
onderscheiden gemeenten in 
het algemeen Bestuur 
worden vertegenwoordigd. 

Art 9 lid 2 De gemeenten die een lid 
voor het Dagelijks Bestuur 
leveren mogen 1 lid extra 
aanwijzen voor het Algemeen 
Bestuur 

Art 9 lid 5 Bij de besluitvorming 
beschikt elke deelnemende 
gemeente over één stem per 
10.000 inwoners, afgerond 
naar boven, vermenigvuldigt 
met de factor 2. De 
verdeling van de stemmen 
binnen een gemeentelijke 
afvaardiging vindt plaats 
overeenkomstig het door de 

Art 9 lid 5 Bij de besluitvorming 
beschikt elke deelnemende 
gemeente over 1 stem per 
10.000 inwoners, afgerond 
naar boven, vermenigvuldigd 
met de factor 3. De verdeling 
van de stemmen binnen een 
gemeentelijke afvaardiging 
vindt plaats overeenkomstig 
het door de betreffende 
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betreffende gemeenteraad 
daartoe genomen 
raadsbesluit. 

gemeenteraad daartoe 
genomen raadsbesluit. Een af 
te vaardigen DB-lid krijgt niet 
meer dan 1 stem. 

 
 
 
 
 
 


