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Samenstelling Algemeen Bestuur
Naar aanleiding van de gemeentelijkherindelingen is de samenstelling van het Algemeen Bestuur
gewijzigd. Op 14 december 2018 hebben de volgende leden afscheid genomen:
1. Wethouder. J.W. (Jan Willem) van de Kolk, Bedum (AB lid sinds 2014)
2. Wethouder. K.P. (Kor) Berghuis, De Marne (AB lid sinds 2013)
3. Wethouder. H.G.A. (Harrie) Sienot, Eemsmond (AB lid sinds 2014)
4. Wethouder. M. (Mark) de Haan, Grootegast (AB-lid sinds 2014)
5. Burgemeester. P. (Pieter) van Veen, Haren (AB-lid sinds 2015)
6. Wethouder. K. (Karin) Dekker, Leek (AB-lid sinds 2016)
7. Wethouder. J. (Jan) Vos, Marum (AB lid sinds 2013)
8. Burgemeester F. (Frank) de Vries, Ten Boer (AB lid sinds 2017)
9. Burgemeester. R. (Rinus) Michels, Winsum (AB-lid sinds 2014)
10. Wethouder. H.A. (Henk) Bakker, Zuidhorn (DB en AB-lid sinds 2014)
11. Wethouder. J. (Joost) van Keulen, Groningen (DB en AB-lid sinds 2014)
Namens de nieuwe gemeente Het Hogeland zal dhr. (Henk Jan) Bolding deel gaan nemen in het
Algemeen Bestuur en namens de gemeente Westerkwartier mevr. (Geertje) Dijkstra-Jacobi. Dhr. (Joost)
Van Keulen is herbenoemd, totdat een nieuw college is gevormd.
Voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur
Achtergrond


Per 1 januari 2019 telt het Algemeen Bestuur 13 leden.



Naar verwachting telt het Algemeen Bestuur per 1 januari 2021, vanwege de herindeling
Delfzijl- Appingedam-Loppersum, 11 leden.



Het Dagelijks Bestuur heeft de afgelopen periode bestaan uit 6 leden: Provincie Groningen,
Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Stadskanaal, Gemeente Groningen, Gemeente
Zuidhorn, Gemeente Delfzijl.



Volgens de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (afdeling 2: artikel 14, lid 3) mag een
Dagelijks Bestuur nooit meer dan de helft van het aantal leden van een Algemeen Bestuur

tellen.


De Omgevingsdienst is na een aantal moeilijke jaren in beter vaarwater gekomen, en bouwt aan
bestendigheid van kwaliteit, dienstverlening en robuustheid van bedrijfsvoering.

Aanleiding


Vanwege de herindelingen per 1 januari 2019, wijzigt de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur: de Gemeente Zuidhorn is opgegaan in Gemeente Westerkwartier. Daarnaast is de
Gemeente Groningen met Gemeente Haren en Gemeente Ten Boer samengevoegd tot de nieuwe
Gemeente Groningen.



In de Gemeenschappelijke Regeling ODG (huidige en voorgestelde) is opgenomen dat het
Dagelijks Bestuur uit minimaal 3 en maximaal 7 leden bestaat. De Wet gaat boven de eigen
Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur per 1 januari 2021 mag
bestaan uit maximaal 5 leden.



Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een keuze te maken in de omvang en de samenstelling
van het Dagelijks Bestuur per 1 januari 2021, waarbij uitgegaan wordt van een maximum van 5
leden.



Gezien de wisselingen die nu al plaatsvinden, vanwege de gemeentelijke herindelingen, is het
verstandig om vooruitlopend op de situatie in 2021 nu al een keuze te maken.



Gezien de lopende formatie in de Gemeente Groningen, is er iets meer tijd nodig om een
definitief voorstel voor de invulling van het Dagelijks Bestuur te doen.

Voorstel Dagelijks Bestuur
Gezien de fase waarin de Omgevingsdienst zich op dit moment verkeert, is het volgens het huidige
Dagelijks Bestuur van belang dat de ODG een stevige bestuurlijke verankering heeft in het Dagelijks
Bestuur. Continuïteit en ervaring zijn van groot belang nu de dienst op het goede pad is. De komende
jaren moeten de vervolgstappen worden gezet op het gebied van betrouwbare dienstverlening,
efficiënte organisatie, kennisorganisatie, samenwerking centraal en klaar zijn voor de verandering
(Kadernota 2020). Een andere financieringsvorm, de invoering van de Omgevingswet en regionale
ontwikkelingen zorgen voor dynamiek en uitdagingen. Door de herindelingen binnen de provincie
komt er een ander evenwicht tussen de deelnemers van de ODG en wordt de bestuurskracht versterkt.
Ook dit is van belang om de gemeenschappelijke dienst samen verder te brengen.

Het Dagelijks Bestuur stelt daarom voor om:
1. Op dit moment de huidige vier leden in het Dagelijks Bestuur (Provincie Groningen, Gemeente
Midden-Groningen, Gemeente Stadskanaal, Gemeente Delfzijl) aan te vullen met twee nieuwe
Dagelijks Bestuursleden uit de drie gemeenten het Hogeland, Westerkwartier en Groningen. Per
1 januari 2021 zal de Gemeente Delfzijl met de herindeling naar DAL het Dagelijks Bestuur
verlaten. Op dat moment bestaat het Dagelijks Bestuur dan uit 5 leden.
2. De keuze voor twee uit deze drie gemeenten voldoet aan een evenwichtige spreiding over het
werkgebied van de ODG, die wordt geborgd in het Dagelijks Bestuur (conform de GR 2016, par
2 artikel 20, lid 5).
3. De leden van het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om akkoord te gaan met deze werkwijze,
waarna het Dagelijks Bestuur zal bevestigen welke twee nieuwe Dagelijks Bestuursleden
definitief worden voorgedragen.

Beslispunten
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de wijziging in samenstelling van
het Algemeen Bestuur.
2. De leden van het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om het Dagelijks Bestuur op te dragen uit
de gemeenten Het Hogeland, Westerkwartier en Groningen, twee nieuwe Dagelijks
Bestuursleden voor te dragen.

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

