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De Omgevingsdienst Groningen heeft haar Gemeenschappelijke regeling (GR) geëvalueerd en
geactualiseerd en vraagt nu aan de opdrachtgevers om in te stemmen met het gewijzigde concept.
Voorstel

Wij stellen u voor om ons, op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), toestemming te verlenen tot het aanpassen van de GR ODG
en in samenspraak met alle opdrachtgevers de definitieve tekst van de gemeenschappelijke regeling,
in lijn met het voorliggend concept, vast te stellen.
Inleiding

Op 1 november 2013 is de Omgevingsdienst Groningen van start gegaan. De deelnemers aan de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn colleges van B&W van der Groninger gemeenten en
Gedeputeerde Staten van Groningen. De GR van de ODG is een zogenoemde collegeregeling. Voor
een collegeregeling is wel toestemming van de gemeenteraad nodig om een dergelijke GR aan te
gaan cq te wijzigen.
Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft tussen gemeentebesturen en het
provinciebestuur, is hoofdstuk IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing op de
samenwerking. Dat betekent onder meer dat voor veel zaken in beginsel niet de Gemeentewet, maar
de Provinciewet van overeenkomstige toepassing is (zie art. 52 lid 1 Wgr). Om die reden wordt op
verschillende plekken in de gemeenschappelijke regeling verwezen naar de Provinciewet en niet naar
de Gemeentewet.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect

Met de aangepaste GR wordt beschikt over een actuele regeling.
Uitvoering
In 2016 is de gemeenschappelijke regeling ook aangepast. Deze aanpassing was nodig om een aantal
wettelijke eisen door te voeren. Een verdere analyse is op dat moment achterwege gelaten maar die
bleek wel nodig omdat over een aantal belangrijke artikelen onduidelijkheid bleef bestaan. In 2017 is
de GR uitgebreid geëvalueerd en geactualiseerd.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
1. Mandaat: in de bestaande regeling staat een artikel over het verstrekken van mandaat aan de
directeur van de ODG. Dit artikel is echter niet duidelijk en op meerdere manieren uitlegbaar. Er is
vervolgens onderzocht of alle deelnemers mandaat wilden verstrekken voor de effectieve
uitvoering van de taken door de ODG. Het blijkt echter niet haalbaar om dit gezamenlijk af te
spreken. Nu is wel opgenomen dat het verstrekken van mandaat de voorkeur heeft.
2. Zienswijze: onderzocht is of er meer onderwerpen van de GR voor een zienswijze procedure aan
de colleges of raden en staten moesten worden aangewezen. Uiteindelijk is – op basis van de
reacties van griffiers en secretarissen – afgezien van aanvullende zienswijze. In de toelichting is
een belangrijk alternatief opgenomen, namelijk dat ODG zorgt voor regelmatige afstemming met
de raden en staten.
3. Beleidsharmonisatie: bekeken is of het AB jaarlijks een harmonisatieagenda voor
uitvoeringsbeleid kan opstellen. In de regeling is dit nu als instrument opgenomen waarbij
specifiek staat opgenomen dat het over uitvoeringsbeleid van de ODG gaat en niet over het VTH
beleid van de deelnemers. In de toelichting is verder aangegeven dat de provincie in de
afstemming van het inhoudelijke VTH beleid een coördinerende functie heeft.
4. Outputfinanciering: in de oorspronkelijke tekst staat aangegeven dat deelnemers een lumpsum
bijdrage betalen voor de uitvoering van de ingebrachte taken. In de nieuwe tekst is opgenomen
dat tot 1 januari 2019, of althans zo lang deze wijze van financiering niet kan worden gehanteerd,
de financiering van de kosten van de uitvoering van de takenpakketten en werkzaamheden
plaatsvindt door middel van lumpsumfinanciering of via gemengde financieringsvormen.
5. Aanpassing GR: tot nog toe was unanimiteit nodig voor de aanpassing van de GR. Met 24
deelnemers is dat niet altijd mogelijk en kan dat leiden tot een impasse. Om dit te voorkomen is
opgenomen dat de GR (een volgende keer) met een gekwalificeerde meerderheid (2/3 van de
stemmen) kan worden aangepast.
6. Tegemoetkoming kosten: leden van het AB konden in de oorspronkelijk regeling een
tegemoetkoming in de kosten krijgen. Dit is uit de regeling gehaald.
7. Werken voor derden: met de oorspronkelijke omschrijving kan de ODG ook werkzaamheden
verrichten voor privaatrechtelijke organisaties, bedrijven die mogelijk ook vergunning plichtig zijn
in Groningen. In de aangepaste tekst is dit beperkt tot publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld
andere omgevingsdiensten, provincies of gemeenten).
Op 1 december 2017 heeft het algemeen bestuur unaniem besloten om een voorstel tot aanpassing
van de gemeenschappelijke regeling aan de deelnemers voor te leggen. Hierbij is uitvoering gegeven
aan artikel 51 van de Wgr door het concept van de aangepaste regeling toe te sturen aan colleges
van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten.

Bijlagen en achterliggende documenten



definitief concept van de geactualiseerde GR ODG en een toelichting daarop

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester,

B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2018;

B E S L U I T:

Op grond van artikel 51, tweede en derde lid Wgr, het college toestemming te verlenen om de
bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen, aan te passen.
De tekst van bijgevoegd ontwerp gemeenschappelijke regeling vervolgens te doen vaststellen door
de colleges.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 22 februari 2018

Voorzitter,

Griffier,

