AB 1503.bijlage 1
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
Overwegende dat
- in de gemeenschappelijke regeling van de omgevingsdienst een groot aantal bevoegdheden
aan het algemeen bestuur zijn toegekend;
- het algemeen bestuur - in beginsel - tweemaal per jaar vergadert;
- het uit een oogpunt van doelmatige besluitvorming gewenst is dat taken van het algemeen
bestuur worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur;
- dat artikel 25, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het dagelijks
bestuur de aan het algemeen bestuur toekomende taken uitoefent, indien en voor zover het
algemeen bestuur daartoe besluit en naar de door deze te stellen regels.

Gelezen
het voorstel van het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Groningen
Gelet op artikel 25, tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen;
BESLUIT:
Onderstaande aan het algemeen bestuur toekomende taken uit efficiëntieoverwegingen te laten
uitoefenen door het dagelijks bestuur:
- Art 13, onder f: het doen van voorstellen aan de deelnemers omtrent toetreding tot,
uittreding uit, wijziging van of opheffing van de regeling;
-

Art 13, onder g: het aangaan van geldleningen en van rekening-courantovereenkomsten
conform de randvoorwaarden zoals bepaald in het door het algemeen bestuur vastgestelde
Treasurystatuut, als bedoeld in artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling;

-

Art. 13, onder h: het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldleningen door anderen
aan te gaan, conform de randvoorwaarden zoals bepaald in het door het algemeen bestuur
vastgesteld Treasurystatuut, als bedoel in artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling;

-

Art. 13, onder i: het kopen, ruilen, bezwaren of vervreemden en in erfpacht aannemen of
uitgeven van roerende en onroerende zaken;

-

Art. 13, onder k: het voeren van rechtsgedingen en beroepsprocedures;

-

Art. 29: het - na akkoord van het Georganiseerd Overleg - vaststellen van rechtspositie- en
arbeidsvoorwaardenregelingen die op het personeel van de Omgevingsdienst Groningen van
toepassing is;

-

Art. 31, tweede en derde lid: het wijzigen van de bevoegdheden van de Omgevingsdienst
Groningen in geval van noodzakelijke aanpassing aan landelijke en Europese wetgeving;

-

Art. 32, eerste lid: de bevoegdheid tot het vaststellen van een reglement als bedoeld in
artikel 40 van de Archiefwet;

-

Art. 42, eerste lid: het voorleggen van een geschil omtrent de toepassing, in ruimste zin,
tussen besturen van de deelnemers of tussen besturen van een of meer deelnemers en het
bestuur van de Omgevingsdienst Groningen aan een daartoe door de deelnemers in te
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stellen geschillencommissie of een door de deelnemers aan te wijzen mediator, voordat de
beslissing van de burgerlijke rechter wordt ingeroepen;
-

Art. 42, vierde lid: de uitvoering van het door de geschillencommissie uitgebrachte bindend
advies over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen;

-

Art. 43, eerste lid: het doen van een voorstel tot toetreding aan de deelnemers naar
aanleiding van een verzoek tot toetreding;

-

Art. 45: het beslissen in alle gevallen waarin de regeling niet voorziet;

-

Art. 46, eerste lid: het doen van een voorstel tot wijziging van de regeling aan het algemeen
bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2015 van het algemeen bestuur voornoemd,

de voorzitter

de directeur

