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Voorstel aan de raad/staten

Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking
getreden.
De wetswijziging heeft gevolgen voor zowel het treffen van nieuwe gemeenschappelijke regelingen
als voor bestaande regelingen. Bij brief van 5 december 2014 heeft de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties gemeenten geïnformeerd over de betekenis van die wetswijziging (deze
brief is in kopie bijgevoegd).
De wetswijziging beoogt onder meer de invloed van raden op samenwerkingsverbanden te
versterken, los van de vraag of raden zelf ook deelnemer zijn aan het samenwerkingsverband.
In de planning- en controlcyclus van gemeenschappelijke regelingen is daarvoor een aantal
wijzigingen doorgevoerd. Het traject inzake vaststelling van de begroting en jaarrekening is
aangepast om de deelnemers meer sturing en invloed te geven op het openbaar lichaam, i.c. de
omgevingsdienst.
Voor het in overeenstemming brengen van de huidige gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Groningen (hierna: de regeling) met de gewijzigde Wgr geldt een overgangstermijn van één jaar,
derhalve tot 1 januari 2016.
Op grond van het bepaalde in artikel 13, onder f, van de regeling is het algemeen bestuur onder meer
belast met het doen van voorstellen aan de deelnemers omtrent de wijziging van de regeling.
In zijn vergadering van 29 juni 2015 heeft het algemeen bestuur besloten de deelnemers aan de
regeling een voorstel tot wijziging voor te leggen. Het betreffende voorstel treft u hierbij aan in de
vorm van een concept besluit tot wijziging van de regeling.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 van de regeling is voor het wijzigen van de regeling de
toestemming van Provinciale Staten en de raden nodig. Deze toestemming kan op grond van artikel
46, vijfde lid, van de regeling slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
Wij stellen u voor in te stemmen met de voorgelegde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen waarmee de regeling in overeenstemming wordt gebracht met de
gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

Ondertekening

Bijlagen bij dit voorstel
-brief 5 december 2014 van de minister van BZK
-concept besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
-geconsolideerde versie van de gemeenschappelijke regeling na wijziging.

