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Memorie van toelichting behorende bij de 1
e

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

 

Artikel I. 

Aan het tweede lid van artikel 2 is de vestigingsplaats "Tilburg" toegevoegd. Ten tijde van het 

aangaan van de gemeenschappelijke regeling was deze definitieve vestigingsplaats nog niet 

bekend. 

Aan het derde lid van artikel 2 is een zin toegevoegd, waaruit blijkt dat door het aangaan van de 

gemeenschappelijke regeling geen uitvoerende bevoegdheden worden overgedragen aan het 

openbaar lichaam. Als er bevoegdheden worden overgedragen moeten deze berusten op een 

wettelijke regeling dan wel op een besluit van het bevoegde gezag. 

 

Artikel II. 

In de oorspronkelijke gemeenschappelijke regeling was geen bepaling opgenomen voor de 

informatie- en verantwoordingsplicht van het lid van het algemeen bestuur aan de gemeenteraad 

respectievelijk provinciale staten als bedoeld in artikel 19, lid 1 juncto artikel 16, leden 1. en 3. 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De aangepaste leden 2. en 3. van artikel 13 voorzien 

in deze omissie. 

 

Artikel III. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 leden. De tekst van de gemeenschappelijke regeling is met deze 

gewijzigde samenstelling in overeenstemming gebracht. 

 

Artikel IV. 

De zienswijzentermijn voor de ontwerpbegroting van 6 weken blijkt in de praktijk te kort. In de 

financiële jaarcyclus is dan ook meer ruimte ingebouwd, wat leidt tot een zienswijzentermijn van 

10 weken 

 

Artikel V. 

De redactie van artikel 29, lid 1 was ongelukkig geformuleerd. In de aangepaste redactie is 

vastgelegd, dat de jaarrekening voor 1 juni van het daarop volgende jaar wordt aangeboden aan 

het algemeen bestuur en dat de deelnemers de jaarrekening ontvangen, nadat deze is vastgesteld. 

De aanpassing van het derde lid van artikel 29 is een tekstuele aanpassing. 

 

Artikel VI. 

Het toegevoegde artikel 30a is een gevolg van de zekerheid, die door kredietverleners wordt 

gewenst bij het verstrekken van financiële middelen aan samenwerkingsverbanden. Deze 

bepalingen zijn ontleend aan een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 8 juli 1999. 

 

Artikel VII. 

Het gewijzigde lid 3 in artikel 31 is eveneens een gevolg van de hiervoor vermelde zekerheid die 

door kredietverleners wordt gewenst als een samenwerkingsverband wordt geliquideerd. 

 

Artikel VIII. 

Aan het tweede lid van artikel 32 is de vestiging van de archiefbewaarplaats toegevoegd. Ten tijde 

van het aangaan van de gemeenschappelijke regeling was deze vestigingsplaats nog niet bekend. 

 

Artikel IX. 

De aanpassingen in de leden 1. en 2. van artikel 33 zijn tekstuele aanpassingen. 


