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Emmeloord, 22 april 2014.

Onderwerp
Toestemming tot het wijzigen van de GR van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek

Advies raadscommissie
[…] 

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
aan het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling.

Doelstelling
Toestemming te geven aan het college tot het wijzigen van de GR van de OFGV

Inleiding
In 2012 heeft de gemeenteraad aan het college toestemming verleend tot het aangaan 
van een Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR)voor het oprichten van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV).

Het algemeen bestuur van de OFGV is van oordeel dat de in 2012 vastgestelde GR op 
onderdelen dient te worden gewijzigd. Op grond van artikel 51 van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) dient de gemeenteraad toestemming te verlenen 

voor het wijzigen van de GR.
De raad kan slechts de toestemming onthouden wegens strijd met het recht of het  
algemeen belang.

.

Argumenten
Het Dagelijks Bestuur van OFGV stelt –gehoord het Algemeen Bestuur- voor de GR voor 
wat betreft onderstaande onderdelen te wijzigen:

De zienswijzetermijn voor de begroting te verlengen van 6 naar 8 weken. 1.
Eerder is sprake geweest van verlenging tot 10 weken. De nu in de Wet 
Gemeenschappelijke Regeling genoemde termijn bedraagt 6 weken en zal 

te zijner tijd zodra het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen wordt aangenomen in die wet gewijzigd 
worden in 8 weken. Voorgesteld wordt de termijn van 8 weken ook voor de 
GR aan te houden. 

Beperken van de administratieve lastendruk voor begrotingswijzigingen 2.
waarbij geen verandering wordt aangebracht in de bijdragen van de 
partners. Het AB laten vaststellen welke procedure in die gevallen gevolgd 
moet worden.

De bepaling over de stemverhouding te wijzigen zodat niet twee partijen de 3.
andere 15 kunnen overrulen;.
Duidelijkheid te maken dat over het aangaan van samenwerkingsverbanden 4.
met deelnemers en/of andere omgevingsdiensten bijvoorbeeld in het kader 

van een betere/meer efficiënte bedrijfsvoering tot de mogelijkheden 
behoort; 
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Artikel 4, vierde lid te wijzigen, in die zin dat het woord 5.
mandaat vervangen 

wordt door opdracht omdat de deelnemende provincies niet 
alleen taken in 
mandaat, maar ook in opdracht uitvoeren 
Enkele tekstuele/redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd waarbij tevens 6.

enkele verwijzingen naar artikelen zijn gecorrigeerd. 
Artikel 26 uit te breiden met de bepaling dat het uit te voeren takenpakket de 7.
basis is voor de bijdrage van de deelnemers.

Kanttekeningen
De voorgestelde wijzigingen geven ons college geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 

Planning/uitvoering
Indien en nadat uw raad heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen kan het 
college van burgemeester en wethouders de gewijzigde GR aangaan.

Bijlagen
Brief OFGV d.d. 11 februari 2014 nr. 2013 OFGV ms37

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. W.J. Schutte
Steller : de heer O.W.M. Storms; 33 79; o.storms@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014, no. 239236-1;

B E S L U I T:

Toestemming te geven aan het college tot het wijzigien van de GR van de OFGV.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.
De griffier,            de voorzitter,


