Toelichting behorende bij de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidoostBrabant 2015
De herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft tot gevolg dat de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant moet worden aangepast. De noodzakelijke wijziging maakt
het mogelijk tevens een aantal hoofdzakelijk technische wijzigingen door te voeren. Mede om daarmee
aan te sluiten bij de tekst enkele andere regelingen in de regio, zoals die van de GGD, MRE en
VeiligheidsRegio, die onlangs zijn gewijzigd dan wel nog moeten worden gewijzigd.
Een aantal wijzigingen hebben formeel een meer beleidsmatig karakter, doch zijn materieel niet van
betekenis. Het betreffen wijzigingen, die aansluiten bij de geaccepteerde uitgangspraktijk van de
afgelopen jaren.
De wijzigingen zijn onder te verdelen in 4 categorieën:
1.

Noodzakelijke wijzigingen die een gevolg zijn van de herziening Wet gemeenschappelijke regelingen,
zoals;
•

Algemene bevoegdheden, art lid 3;

•

Bevoegdheden van het AB, art 12;

•

Bevoegdheden DB, art 16;

•

Benoeming van een directeur, art 12, 16 en 29;

•

Gelegenheid bieden aan raden en staten om wensen en bedenkingen ter kennis van AB te
brengen bij instelling commissies, art 19;

2.

•

Informatie en verantwoordingsplicht van lid DB richting, AB art 24;

•

Inlichtingenplicht van bestuur aan GS, colleges, PS en raden, art 25;

•

Financiële informatieplicht richting raden en Provinciale Staten, art 34;

•

Bekendmaking regeling door GS, art 50.

Verbeteringen die tot doel hebben enige technisch onvolkomenheden te herstellen, die ook
terugkeren in de GR-en, waaraan de colleges van deelnemende gemeenten deelnemen zoals
Veiligheidsregio, GGD en MRE, zoals:
•

noemen van raden en provinciale staten in de begripsomschrijvingen;

•

artikel 10, derde lid: het achter gesloten deuren vergaderen kan alleen wanneer het algemeen
bestuur hiertoe besluit;

3.

•

aanpassing van artikel 24 (oud) aan de wettekst;

•

opnemen van een regeling over de behandeling van klachten.

Verbeteringen die tot doel hebben enige overige wetstechnische onvolkomenheden te herstellen,
zoals;

•

logischer indeling van de GR, waaronder die van de inlichtingen en verantwoordingsplicht in
één hoofdstuk;

•

het noemen van dossiers waarover het AB niet achter gesloten deuren kan besluiten;

•

betere omschrijving van de zittingsperiode van leden van het Dagelijks bestuur;

•

toevoegen van een artikel over de gemeentelijke rekenkamer(commissies), volgt uit de
Gemeentewet;

•

opnemen van een artikel over (bestaande) financiële verplichtingen van de deelnemers;

•

ruimere omschrijving van de financiële voorschriften;

•

betere omschrijving van de verplichtingen op grond van de Archiefwet.
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4.

Wijzigingen, die formeel een meer beleidsmatig karakter hebben, doch materieel niet van betekenis
zijn. Het betreffen wijzigingen, die aansluiten bij de geaccepteerde uitgangspraktijk van de afgelopen
jaren en zijn een correctie op de formulering, zoals die bij de oprichting is gekozen:
•

Huidig artikel 2 lid 3, nieuw artikel 2 lid 3:
Formulering van aanleiding van oprichting ODZOB is gewijzigd en conform het huidige beeld van
de missie geformuleerd.

•

Huidig artikel 3 lid 1, nieuw artikel 4 lid 1:
Het Landelijk Basistakenpakket is overeengekomen in overleg tussen het Rijk, IPO en VNG.
Derhalve is het woord ‘verplicht’ vervangen door ‘door Rijk, IPO en VNG overeengekomen’.

•

Huidig artikel 5 lid 2, nieuw artikel 6:
Artikel 5 lid 2 is niet meer opgenomen. In vastgelegde werkafspraken tussen de ODZOB en de
deelnemers worden geen afspraken opgenomen met betrekking tot beëindiging van
verzoektaken, anders dan in de DVO 2015-2017 is opgenomen, nl dat de deelnemers, die bij
oprichting personeel in de omgevingsdienst hebben ingebracht, tenminste een werkprogramma
inbrengen, waarvan de omvang van de verzoektaken overeenkomt met de formatieve omvang van
de ingebrachte medewerkers.

•

Huidig artikel 11 lid 4, nieuw artikel 11 lid 9:
Nadrukkelijk is beschreven dat indien een tweede/nieuwe vergadering moet worden belegd
vanwege het feit dat bij een eerste vergadering het benodigde quorum niet aanwezig is, in deze
nieuwe vergadering besluiten kunnen worden genomen over begroting, een begrotingswijziging
en de jaarstukken met meerderheid van stemmen, zonder dat deze meerderheid tenminste de
helft van de omzet vertegenwoordigen welke de omgevingsdienst in het voorafgaande jaar heeft
gegenereerd. Reden is dat in deze 2de vergadering voorkomen wordt dat besluiten over deze
onderwerpen niet kunnen worden genomen vanwege het ontbreken van een meerderheid die
tevens tenminste de genoemde helft van de omzet vertegenwoordigt.

•

Huidig artikel 23 lid 1,3 en 4, nieuw artikel 28
Het BPO is ingesteld. Opname van formulering dat het BPO wordt ingesteld en omschrijving van
het doel is nu niet meer noodzakelijk.

•

Huidig artikel 31 lid 5 en 6, nieuw artikel 37
Lid 5 van huidig artikel 31 is vervallen. Het artikel was strijdig met huidig artikel 30 lid 4.b.
(=nieuw artikel 36 lid 4.b).
Lid 6 van huidig artikel 31 is vervallen. Het is niet zinvol om één specifieke mogelijkheid tot
mandatering te benoemen.

•

Huidig artikel 29, nieuw artikel 35 lid 7,8 en 9
Volgens artikel 59 lid 5 van de wet gemeenschappelijke regelingen kan in de Gemeenschappelijke
Regeling worden bepaald ten aanzien van welke categorieën begrotingswijzigingen afgeweken
kan worden van de procedure die normaliter van toepassing is bij de begrotingsvaststelling. De
lange doorlooptijd van genoemde procedure (inclusief indienen en verwerken van zienswijzen)
zou het voor de ODZOB vrijwel onmogelijk maken om in de tweede helft van het begrotingsjaar
begrotingswijzigingen voor te bereiden en door het AB te laten vaststellen. Daarom kan om
praktische redenen bij genoemde categorie afgeweken worden van de procedure en kan het AB
deze wijzigingen rechtstreeks vaststellen.

•

Huidig artikel 36 lid 1, nieuw artikel 45 lid 1
Het ‘regelen’ van de gevolgen van uittreding voor de uittreder wordt explicieter beschreven door
de formulering ‘stelt de voorwaarden vast waaronder de uittreding plaats kan vinden’.
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