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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 we van elf bestuursleden afscheid genomen en op 4 februari
2019 hebben we twee nieuwe bestuursleden welkom geheten vanuit de nieuwe gemeenten Het
Hogeland en Westerkwartier. Met deze wijzigingen is iedere deelnemer, op de gemeente Groningen na,
vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De gemeente Groningen zal binnenkort laten weten wie zij
afvaardigen in het Algemeen Bestuur.
Samenstelling Dagelijks Bestuur
In de vergadering van 4 februari 2019 heeft u stilgestaan bij de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur.
Gezien de fase waarin de Omgevingsdienst zich op dit moment verkeert, heeft u onderschreven dat het
van belang is 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.
Daarom is ingestemd met de volgende lijn:
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 na de herindeling DAL, het Dagelijks Bestuur mogen bestaan uit maximaal 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).

Voorstel
In de afgelopen weken is er overlegd met de bestuurders en gemeentesecretarissen van de gemeenten
het Hogeland, Westerkwartier en Groningen over zitting in het Dagelijks Bestuur. Graag stellen wij u
hierbij voor om de gemeente Het Hogeland en de gemeente Groningen af te vaardigen in het Dagelijks
Bestuur.
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 worden gevraagd om de gemeente Het Hogeland en de
gemeente Groningen deel te laten nemen in het Dagelijks Bestuur.
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