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Beschrijving:
Als belangrijk onderdeel van het verbeterprogramma staat opgenomen dat de juridische documenten
worden aangepast. Een van deze documenten is gemeenschappelijke regeling. Dit juridische
document is de grondlegger voor de ODG, en de wijziging daarvan vraagt een gedegen voorbereiding
en kent een zorgvuldig besluitvormingstraject. Naar aanleiding van de vaststelling van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling, zullen naar verwachting `- later in 2017 - ook de andere juridische
documenten moeten worden aangepast: DVH, DVO, mandaat etc.
Om te komen tot een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is als eerste gesproken met
verschillende gremia: MT ODG, OGP en OR. Naar aanleiding van deze besprekingen is deze concept
discussienota opgesteld. Deze discussienota wordt wederom besproken in de verschillende gremia,
alsmede ook besproken met de Kring van Griffiers.
Uit de gesprekken met de verschillende gremia zijn onderwerpen voor aanpassingen in de GR
benoemd. In deze discussienota wordt gekeken op welke wijze we zouden kunnen omgaan met deze
onderwerpen in de aangepaste GR. Na een korte inhoudelijke toelichting staat bij elk van de
onderwerpen een advies.
Voor de vergadering van 21 april wordt voorgesteld om de volgende discussiepunten in ieder geval te
bespreken: 4, 5, 14, 15 en 27. De overige punten kunnen vanzelfsprekend ook worden besproken,
voorafgaand aan de bespreking in de AB worden deze in overleg geïnventariseerd.
Op basis van bespreking in het Algemeen Bestuur wordt vervolgens de GR in concept opgesteld. Dit
concept willen wij bespreken met juristen van de deelnemers bespreken, zodat de voorbereiding voor
de besluitvorming op een zorgvuldige manier kan plaats vinden. De gedachte is om daarvoor twee
bijeenkomsten met de juristen te plannen.
De gedacht is om daarvoor twee bijeenkomsten en besproken met het Algemeen Bestuur in 22 juni
voordat deze ter besluitvorming aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten wordt gezonden.
Advies:
Geadviseerd wordt om de discussienota te bespreken, en aan te scherpen op basis van de bespreking
in het AB.
Afgestemd met

Naam

Opmerking

Teamleider

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Financiën

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

P&O

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Anders

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vervolgproces
MT

Datum

Ter

Ter

Klik hier als u een datum

kennisgeving
☐

besluitvorming
☐

☐

☐

wilt invoeren.
Klik hier als u een datum

OR

wilt invoeren.

DB

2-6-2017

☒

☐

AB

22-6-2017

☐

☒

Beslispunten
Aan het AB wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de Discussienota GR en aanpassen op basis van de besprekingen in het AB
van 21 april 2017.
Communicatie
n.v.t.

Wanneer?
Intern

☐

Extern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.
Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:


Discussienota GR

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

