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Burgemeester en wethouders van Steenbergen:
In behandeling genomen 1e wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant d.d. 14 augustus 2013
Overwegende dat het wenselijk is om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant op onderdelen aan te passen en aan te vullen;
Gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst MiddenWest-Brabant;
Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Besluiten:
e

vast te stellen de navolgende 1 wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Artikel I.
In artikel 2 wordt het tweede lid als volgt gewijzigd:
"2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Tilburg."
Aan het derde lid van artikel 2 wordt een zin toegevoegd, luidende:
"Door het aangaan van de gemeenschappelijke regeling worden ten aanzien van deze uitvoerende
taken geen bevoegdheden overgedragen, die bij of krachtens een wettelijke regeling aan een of meer
van de deelnemers zijn toegekend."
Artikel II.
De leden 2. en 3. van artikel 13 worden als volgt gewijzigd:
"2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college of aan Gedeputeerde Staten die dit lid
heeft aangewezen én aan de gemeenteraad of aan Provinciale Staten, namens welke deelnemer
het lid zitting heeft in het algemeen bestuur de door één of meerdere leden van het college, de
gemeenteraad of Provinciale Staten de gevraagde inlichtingen, maar ook ongevraagd de inlichtingen
voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid, op de wijze die door een bestuursorgaan
van de betreffende deelnemer is bepaald.
3. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college of door Gedeputeerde Staten die dit lid
heeft aangewezen én door de gemeenteraad of door Provinciale Staten, namens welke deelnemer
het lid zitting heeft in het algemeen bestuur ter verantwoording worden geroepen voor het door
hem gevoerde beleid, op de wijze die door een bestuursorgaan van de betreffende deelnemer is
bepaald."
Artikel III.
In artikel 14 wordt het eerste lid als volgt gewijzigd:
"1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, waaronder de voorzitter."
Artikel IV.
In artikel 27 wordt in het vijfde lid "6 weken" vervangen door "10 weken".

Artikel V.
In artikel 29 wordt het eerste lid als volgt gewijzigd:
"1 . Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende
bescheiden, jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan aan het algemeen bestuur. Na vaststelling van
de jaarrekening wordt deze ter kennis gebracht van de deelnemers."
In het derde lid van artikel 29 wordt "het ministerie" vervangen door "de minister".
Artikel VI.
Na artikel 30 wordt een nieuw artikel 30a ingevoegd, luidende:
"Artikel 30a. Verplichtingen deelnemers.
1. De deelnemers zullen er steeds voor zorg dragen, dat het openbaar lichaam te allen tijde over
voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen;
2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam blijkt, dat een deelnemer weigert deze
uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen
194 en 195 Gemeentewet respectievelijk 198 en 199 Provinciewet.”
Artikel VII.
In artikel 31 wordt het derde lid als volgt gewijzigd:
"3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële
gevolgen van de opheffing en in de verplichting alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam
over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. Het liquidatieplan
voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel."
Artikel VIII.
In artikel 32 wordt het tweede lid als volgt gewijzigd:
" 2. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995 over te brengen
archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de
archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief te Tilburg."
Artikel IX.
In artikel 33 wordt in de leden 1. en 2. "Onze Minister" vervangen door "de Minister".
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