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Beschrijving:
Naar aanleiding van de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende juridische
documenten aangepast: Dienstverleningshandvest (DVH) (voorheen Algemene
dienstverleningsvoorwaarden), Model Mandaatbesluit en Model Dienstverleningsovereenkomst (DVO).
In de bijlage 1 is opgenomen op welke wijze deze documenten zich verhouden tot de
gemeenschappelijke regeling.
De aanpassing van deze juridische documenten is vooral een technische wijziging. De veranderingen
van de gemeenschappelijke regeling wordt doorgevoerd in de verschillende documenten. Daarnaast is
op basis van het Mandaatbesluit ook een document opgesteld voor het verstrekken van volmacht. In
een memo worden de verschillende technische wijzigingen toegelicht.
Op de volgende onderdelen is het meer dan een technische wijziging:


DVH: nieuw is dat een artikel over de wijze van omgang met dwangsommen (artikel 18) is
opgenomen. Dit naar aanleiding van een eerdere discussie in het Algemeen Bestuur van april 2018.



Model DVO: de jaaropdracht maakt nu ook onderdeel uit van de DVO. Dit is een vastlegging van de
huidige praktijk. Deelnemer en ODG komen samen tot de opstelling en vaststelling van de
jaaropdracht.



Model Mandaat: Uitgangspunt is dat door deelnemers mandaat wordt verstrekt. Hiermee wordt ook
volmacht en machtiging afgegeven. Alleen technische wijzigingen doorgevoerd.



Model Volmacht: Als deelnemer geen mandaat verleent dan dienen afspraken over volmacht en
machtiging te worden vastgelegd. Dit is nieuw document, waarmee afbakening van de adviestaken
van de ODG naar de deelnemers die daarvoor kiezen, duidelijk wordt gemaakt.

De documenten zijn besproken in het opdrachtgeversplatform van 22 februari jl.. Naar aanleiding van
deze bijeenkomst is afgesproken dat de leden van het OGP tot 15 maart a.s. de tijd zouden krijgen om
vragen te stellen. Van het OGP hebben wij deze vragen en opmerkingen ontvangen. Daarnaast zijn nog
enkele vragen door de OR gesteld.
In bijlage 2 zijn de vragen en opmerkingen van het OGP en de OR van de ODG opgenomen, alsmede de
reactie van de ODG. In het handvest zijn naar aanleiding van de vragen en opmerkingen nog enkele
aanpassingen gedaan. Voor de transparantie zijn deze geel gearceerd.

Verder is voor de besluitvorming bij de deelnemers voor de keuze van mandaat of volmacht een
modelbesluit opgesteld. Aan de deelnemers wordt gevraagd om dit model te gebruiken bij het maken
van de keuze. Dit document is besproken en afgestemd met het OGP.
Advies:
De afgelopen jaren zijn de verschillende juridische documenten geactualiseerd. Na de vaststelling van
de gemeenschappelijke regeling ODG is het wenselijk om alle onderliggende juridische documenten
weer volledig in lijn te brengen. Het betreft veelal een technische wijziging van de documenten
waardoor het juridische construct consistent is.
Afgestemd met

Directeur ODG

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.

Henk Bakker

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum

Ter

Ter

MT

20-2-2018

kennisgeving
☒

besluitvorming
☐

OR

Klik hier als u een datum

☐

☐

Anders

Vervolgproces

wilt invoeren.

DB

7-3-2018

☐

☒

AB

28-3-2018

☐

☒

Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om de volgende besluiten te nemen:
1. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen en opmerkingen van OGP / OR;
2. Het dienstverleningshandvest van de Omgevingsdienst d.d. 28 maart 2018 vast te stellen;
3. De model dienstverleningsovereenkomst 2018 d.d. 28 maart 2018 vast te stellen;
4. De model volmacht en machtiging 2018 d.d. 28 maart 2018 vast te stellen;
5.

Het model mandaatbesluit 2018 d.d. 28 maart 2018 vast te stellen;

6. Het modelbesluit voor keuze uit mandaat of volmacht d.d. 28 maart 2018;
7. De bovenstaande juridische documenten (besluit 2, 3,4 en 5) worden van kracht en kunnen
gebruikt worden met ingang van de dag na publicatie van de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling van de ODG door de provincie Groningen.
Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:


Memo toelichting aanpassing juridische documenten ODG 15 maart 2018



Concept
Concept
Concept
Concept





Dienstverleningshandvest ODG d.d. 28 maart 2018
Model Dienstverleningsovereenkomst 2018 d.d. 28 maart 2018
Model Volmacht en machtiging 2018 d.d. 28 maart 2018
Model Mandaatbesluit 2018 d.d. 28 maart 2018



Concept Model Mandaatbesluit of volmacht d.d. 28 maart 2018



Bijlage 1: Overzicht van de relaties tussen de verschillende juridische documenten



Bijlage 2: Vragen en opmerkingen OGP/ OR en reactie van ODG

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

