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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
In 2013 is de procedure gevolgd tot het aangaan van de gemeenschappelijke
regeling ODBN. In het voorliggende voorstel liggen wijzigingen voor die het
gevolg zijn van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
enkele ontwikkelingen binnen de ODBN sinds de oprichting in 2013.
De wijziging van de gemeenschappelijk regeling is hiermee enerzijds technisch
en tekstueel van aard. Anderzijds komen de gewijzigde artikelen tegemoet aan
de wens om een betere bestuurlijke- en financiële scheiding aan te brengen
tussen de verschillende taken, alsmede de wens om de taak afvalinzameling in
een aparte gemeenschappelijke regeling onder te brengen.
Het voorstel
1.
Toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke
regeling ODBN.
2.
Toestemming te verlenen aan de integrale tekst van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling ODBN, aangereikt door de ODBN op
12 oktober 2018 (bijlage 1) en de bijbehorende toelichting (bijlage
2).
Aanleiding
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODBN is het gevolg van de
wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en ontwikkelingen binnen
de ODBN sinds de oprichting in 2013.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben de wettelijke bevoegdheid toestemming te verlenen
voor wijzigingen van gemeenschappelijke regelingen.
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Doel
De wijzigingen betreffen tekstuele en technische aanpassingen, alsmede
wijzigingen die tegemoetkomen aan ontwikkelingen binnen de ODBN sinds de
oprichting.
Argumenten

1. Provinciale Staten verlenen toestemming voor de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling ODBN.
Een wijziging van een bestaande gemeenschappelijke regeling doorloopt
dezelfde procedure ter vaststelling als het aangaan van een regeling en behoeft
toestemming alvorens de colleges van de deelnemers daartoe kunnen overgaan.
Op grond van artikel 51, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kan de toestemming door Provinciale Staten aan de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang. Daarbij is het voor gemeenteraden en Provinciale
Staten niet mogelijk om op de regeling te amenderen.
Van strijd met het recht of het algemeen belang is geen sprake.

2. De wijzigingen houden verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke
regelingen uit 2015 en enkele ontwikkelingen sinds de oprichting van de ODBN
in 2013, waarvan de belangrijkste zijn.
2.1. Invoering van enige duale elementen in de verhouding tussen Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur met meer eigen bevoegdheden van het DB (artikel
18) en van het AB (artikel 15).
2.2. Een versterkte rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten ten opzichte
van het bestuur van het openbaar lichaam door een uitgebreide
inlichtingenplicht en verduidelijking over de verantwoording van een lid van het
AB aan het eigen bestuursorgaan (hoofdstuk 4).
2.3. Het vergroten van invloed van de gemeenteraden/Provinciale Staten op het
openbaar lichaam door een evaluatiebepaling (artikel 37).
2.4. Het in overeenstemming brengen van de financiële bepalingen met de
afspraken in de P+C cyclus en de Wet gemeenschappelijke regelingen
(hoofdstuk 6).
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2.5. Het begrip Collectieve taken (artikel 5a)

Datum

De uitvoering van collectieve taken heeft een juridische basis gekregen in de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling. Door het opnemen van een definitie
wordt beoogd om discussie tussen de deelnemers wat collectieve taken zijn en
hoe ze worden vastgesteld, voorkomen.

2.6. Vervanging van het instrument Dienstverleningsovereenkomst door
Algemene leveringsvoorwaarden (artikel 7)
Bij de levering en het afnemen van producten en diensten worden algemene
leveringsvoorwaarden in acht genomen die door het AB worden opgesteld en
voor alle deelnemers hetzelfde zijn. Het werken met algemene leveringsvoorwaarden komt in de plaats van het sluiten van een
dienstverleningsovereenkomst met de afzonderlijke deelnemers. Door de
leveringsvoorwaarden vast te stellen zonder de noodzaak van ondertekening
van een overeenkomst wordt beter uitgestraald dat deze voorwaarden uniform
voor alle deelnemers worden toegepast.

2.7. Ontvlechting van de voormalige RMB taken (hoofdstuk 2A)
De regeling van voormalige RMB taken in hoofdstuk 2A is het resultaat van
onderzoek en besluitvorming in het AB over de ontvlechting van deze taken. De
meeste taken uit de bestaande regeling zijn niet meer opgenomen, omdat deze
taken niet meer worden uitgevoerd. De taken die nog wel worden uitgevoerd
zijn in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling expliciet benoemd. Deze
taken hebben betrekking op enkele nazorgactiviteiten op de Voorste Heide in
Oss en activiteiten op de stortplaats te Haps, alsmede de bestaande taak
sanering verkeerslawaai. De taken worden uitgevoerd met eerbiediging van
bestaande contracten en verplichtingen voor een aantal betrokken gemeenten
vanuit het RMB tijdperk, en raakt de provincie niet.

2.8. Afstemming met het voornemen van de leden van de bestuurscommissie
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) om een nieuwe
gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling op te richten (artikel 20).
De gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel hebben besloten om de taken,
die in de Bestuurscommissie Afvalinzameling bij de ODBN waren belegd, in een
afzonderlijke gemeenschappelijke regeling te regelen. Gelet daarop is in de
gewijzigde regeling ODBN deze bestuurscommissie niet meer opgenomen.
Gestreefd wordt naar gelijktijdige inwerkingtreding van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling en de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling ODBN.
Planning
Na toestemming door Provinciale Staten en organen van de andere deelnemers
is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van kracht en in lijn met de Wet
gemeenschappelijke regelingen. De regeling sluit eveneens aan bij de
ontwikkelingen binnen de ODBN.
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Bijlagen
1. Tekst gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN
2. Toelichting gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN
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mvddries@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer L.P.N. de Gier, (073) 680 81 55, ldgier@brabant.nl.

4/4

