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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 17 september 2019.
Onderwerp

Actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Advies raadscommissie

De fracties van ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, ONS, VVD, PvdA en CDA adviseren om
dit stuk als hamerstuk te behandelen, met toevoeging van punt 2 aan het besluit.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

1. Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder toestemming te
verlenen om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, versie 4.0 definitief na AB 19-062019.
Doelstelling

Tot een juridisch correcte en financieel goede Gemeenschappelijke Regeling OFGV
komen, waarin de regelingen en afspraken tussen de verschillende partijen zijn
vastgelegd.
Inleiding

Sinds 1 januari 2013 voert de OFGV, in opdracht van de provincies Flevoland en NoordHolland en gemeenten in Flevoland en de Gooi en Vechtstreek diverse milieutaken uit op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit is destijds in de
Gemeenschappelijke Regeling OFGV afgesproken.
Deze GR is sindsdien 2 keer gewijzigd. Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) en op verzoek van de deelnemers is de GR OFGV opnieuw
geactualiseerd. Hiervoor is een uitgebreid proces doorlopen met werksessies, het
inwinnen van extern advies en de inbreng van ambtelijke wensen.
Op 19 juni jl. stemde het Algemeen Bestuur (AB) van de OFGV in met de geactualiseerde
GR. Er is afgesproken dat de geactualiseerde GR uiterlijk voor 1 januari 2020 door alle
deelnemers afzonderlijk ongewijzigd is vastgesteld. Dit moet ongewijzigd omdat de
deelnemers uiteraard met elkaar de zelfde regeling moeten treffen.
Argumenten

1.1 De gewijzigde GR is nu in overeenstemming met wetgeving maar ook met de huidige
situatie.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
De GR is in overeenstemming gebracht met de thans geldende Wet
Gemeenschappelijke Regelingen.
De GR is in overstemming gebracht met de Aanbestedingswet.
De gemeenten Bussum, Naarden en Muiden zijn opgegaan in de gemeente Gooise
Meren.
De samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur is in
overeenstemming gebracht met de Wgr, namelijk dat partijen die meer dan 20%
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stemrecht hebben twee leden in het Algemeen Bestuur aanwijzen. Dit verandert
echter niets aan de stemverhouding tussen de partijen.
Termijnen en vereisten van financiële stukken zijn in overeenstemming met de Wgr en
het vereiste van een kadernota is opgenomen.
Bepalingen over toetreding en uittreding zijn aangepast.
De verantwoording van het DB wordt duidelijker geformuleerd.
Redactionele onvolkomenheden zijn aangepast

1.2 Toestemming door de raad is nodig
De GR OFGV is een regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders (B&W)
en van Gedeputeerde Staten (GS). Het is aan de colleges van B&W en GS van de
deelnemers om een dergelijke regeling te treffen (artikel 51 Wgr). Op grond van het
tweede lid van artikel 51 WGR is er toestemming vereist van de gemeenteraad en
Provinciale Staten. Dit proces geldt ook voor de wijzigingen van de regeling. De regeling
moet conform voorstel worden vastgesteld omdat de deelnemers uiteraard met elkaar
dezelfde regeling moeten treffen.
Kanttekeningen

Bij dit besluit zijn geen kanttekeningen te maken.
Planning/uitvoering

Na toestemming door de raad worden de besturen van de betrokken partners over dit
besluit geïnformeerd.
Bijlagen

- Gemeenschappelijke Regeling versie 4.0 definitief na AB 19-06-2019
- Wijzigingstabel Gemeenschappelijke Regeling OFGV na vaststelling AB 19-06-2019
- Uitgaande brief aan OFGV

Portefeuillehouder : de heer W.C. Haagsma
Steller
: de heer L.C.W.M. Nijs; 0527 63 34 01; b.nijs@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2019, no.
19.0001580;

BESLUIT:

1.

2.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder toestemming te
verlenen om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, versie 4.0 definitief na AB 19-062019; en
deze toestemming ook te verlenen wanneer de OFGV de term: "Verordening voor de
fysieke leefomgeving Flevoland" na dit besluit nog aanpast.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 11 november 2019.
De griffier,
de voorz :ter,

