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Afname takenpakket vanaf 1 januari 2018 door gemeente Westerwolde

Geacht bestuur,
Op 23 december 2016 hebben wij u schriftelijk op de hoogte gesteld van onze heroverweging
met betrekking tot de taken die wij afnemen van de Omgevingsdienst Groningen. Aanleiding voor
deze heroverweging is de herindeling tussen onze gemeente en de gemeente Vlagtwedde.
Volgens artikel 44 van de Gemeenschappelijke Regeling, dient minimaal de helft van het AB
akkoord te gaan met uittreding en/of een wijziging in takenpakket. Het AB kan een besluit nemen,
indien het (voorgenomen) besluit om te stoppen met het Wabo takenpakket door de gemeenten
kenbaar is gemaakt. Middels deze brief willen wij op de hoogte stellen van ons voorgenomen
besluit.
Op 5 september hebben de colleges van beide gemeenten, het voorgenomen besluit genomen
dat de gemeente Westerwolde per 1 januari 2018 de basis- en milieutaken af wil nemen van de
Omgevingsdienst Groningen. Onder andere ons herindelingsadvies en de hierin opgenomen
ambitie voor de nieuwe gemeente Westerwolde, heeft er toe geleid om zelf weer de taken op het
gebied van de Wabo en APV/bijzondere wetten uit te willen voeren.
Graag vernemen wij het besluit van het Algemeen Bestuur over de wijziging in het takenpakket,
zoals bedoeld in artikel 44, lid 2 van onze Gemeenschappelijke Regeling.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeel1te Bellingwedde,

A. Doornbos
Gemeentesecretaris
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