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Voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen
Inleiding
Per 1 januari 2021 telt het Algemeen Bestuur, vanwege de herindeling Delfzijl-AppingedamLoppersum, 11 leden. Op dit moment is nog niet bekend wie vanuit de nieuwe gemeente Eemsdelta in
het bestuur van de ODG komt.
Het Dagelijks Bestuur heeft de afgelopen periode bestaan uit 6 leden: Provincie Groningen, Gemeente
Midden-Groningen, Gemeente Stadskanaal, Gemeente Groningen, Gemeente Het Hogeland, 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. 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.
Voorstel Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur hecht waarde aan een grote betrokkenheid van alle (algemeen) bestuursleden
van de dienst. Het voorstel is om in 2021 een verkenning te doen naar de samenstelling en omvang
van het Dagelijks Bestuur. Doel is om de betrokkenheid van de Algemeen Bestuursleden te verhogen
en een slagvaardig Dagelijks Bestuur te bevorderen.
Voorgesteld wordt daarom om:
1. Per 1 januari het aantal Dagelijks Bestuursleden van vijf te hanteren
2. Door de gemeentelijke herindeling afscheid te nemen van de gemeente Delfzijl als Dagelijks
Bestuurslid en geen vervangend lid toe te voegen.
3. In 2021 een verkenning te doen naar de samenstelling en verhouding tussen het Dagelijks en
Algemeen Bestuur.

De gemeente Delfzijl wordt hiermee zeer bedankt voor de jarenlange inzet als lid van het Dagelijks
Bestuur. De inzet is van groot belang geweest voor het bestuur en de dienst. Ook de gemeenten
Appingedam en Loppersum worden van harte bedankt voor hun inzet als leden van het Algemeen
Bestuur de afgelopen jaren.
Beslispunten
1. Per 1 januari 2021 het aantal Dagelijks Bestuursleden van vijf te hanteren.
2. Afscheid te nemen van de gemeente Delfzijl als Dagelijks Bestuurslid en geen vervangend lid
toe te voegen.
3. In 2021 een verkenning te doen naar de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
4. Afscheid te nemen van mevr. Van der Tuin, dhr. Menninga, dhr. Prins als leden van het
Algemeen Bestuur in afwachting van een bestuurslid namens de Gemeente Eemsdelta.
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