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Aan de raad,
1.

Inleiding

In de loop van 2012 vond binnen de bestuursorganen van 26 gemeentes en de provincie NoordBrabant de besluitvorming plaats tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Begin 2013 trad ook de gemeente Heusden toe tot de
regeling. Op 28 september 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de GR Omgevingsdienst Middenen West-Brabant. In de GR moeten enkele, in hoofdzaak "technische", wijzigingen worden aangebracht.

2.
Achtergrond
Bij de start van de procedure tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling (medio 2012)
waren enkele feiten, zoals de vestigingsplaats en de aanwijzing van de archiefbewaarplaats nog
niet bekend, zodat die nog niet in de regeling konden worden opgenomen. Ook was het door de
tijdsdruk om de dienst vóór 1 januari 2013 op te richten evenmin mogelijk om in te gaan op
voorstellen tot het aanpassen van de regeling. Om die reden werd besloten en toegezegd, dat al
die zaken zouden worden meegenomen in een procedure tot 1 wijziging van de regeling, die in de
e

loop van 2013 in gang zou worden gezet.

3.
Overwegingen
In bijgevoegd ontwerpbesluit, waarin door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden en
West-Brabant wordt verzocht in te stemmen met de 1 wijziging van de gemeenschappelijke
e

regeling zijn deze aanpassingen verwerkt. Omdat het hier een regeling betreft die is aangegaan
door de colleges zal ook het wijzigingsbesluit door de colleges genomen moeten worden. Op grond
van artikel 5 1 , lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de colleges echter pas tot
wijziging besluiten nadat zij daartoe de toestemming van de gemeenteraden, onderscheidenlijk
provinciale staten hebben verkregen. Op grond van het tweede lid van dat artikel kan de
toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
In het ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling zijn naast enkele tekstuele verbeteringen de
volgende aanpassingen verwerkt:
1. Aan artikel 2, lid 2 is de vestigingsplaats "Tilburg" toegevoegd;
2. Aan artikel 2, lid 3 is op verzoek van een deelnemer expliciet de zin toegevoegd, dat door het
aangaan van de gemeenschappelijke regeling geen bevoegdheden worden overgedragen aan de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
3. In de leden 2 en 3 van artikel 13 is vastgelegd dat het aangewezen lid van het algemeen
bestuur een informatie- en verantwoordingsplicht heeft aan de gemeenteraad, onderscheidenlijk
provinciale staten;
Ter inzage ligt: Het ontwerp-besluit, de daarbij behorende memorie van toelichting en de oorspronkelijke tekst van de Gemeenschappelijke Regeling

4. Omdat het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst uit 7 leden bestaat is artikel 14 van de
regeling daarop aangepast;
5. De termijn voor het indienen van zienswijzen op de ontwerp-begroting is op uitdrukkelijk
verzoek van enkele deelnemers verlengd van zes weken naar 10 weken. Deze termijn sluit aan
bij de termijn die ook wordt opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Gebleken is, dat een termijn van zes weken te kort is om de
vereiste besluitvorming via gemeenteraden en provinciale staten tijdig te laten verlopen;
6. Bij het opzetten van de financiële structuur van de OMWB en ook in het kader van de
gesprekken die zijn gevoerd met kredietinstellingen over het aantrekken van een geldlening ter
dekking van de transitiebegroting is door deze kredietinstellingen de opmerking gemaakt dat in
de gemeenschappelijke regeling van de OMWB een expliciete bepaling ontbreekt, waarin met
zoveel woorden is vastgelegd dat de deelnemers, zowel tijdens het functioneren van de dienst
als bij liquidatie, aansprakelijk zijn voor verplichtingen die door de OMWB worden aangegaan.
In het verleden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een
circulaire van 8 juli 1999 aan dit onderwerp aandacht besteed en heeft het ministerie
voorgesteld om in bestaande en in nieuwe gemeenschappelijke regelingen daartoe strekkende
bepalingen op te nemen om de kredietverleners op deze punten zekerheid te verschaffen. In de
circulaire is een modelbepaling opgenomen die in de gemeenschappelijke regeling van de
OMWB opgenomen had moeten worden. Dat is niet gebeurd en dient alsnog plaats te vinden,
omdat kredietverleners die voorwaarde stellen bij het verstrekken van middelen aan de OMWB.
In het wijzigingsbesluit zijn deze bepalingen meegenomen in een nieuw artikel 30a en in een
derde lid, dat aan artikel 31 is toegevoegd;
7. In artikel 32, lid 2 is vastgelegd, dat de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief te Tilburg
gebruikt zal worden voor het bewaren van over te brengen archiefbescheiden.

4. Middelen
Nvt.
5. Risico's
Nvt.
6. Communicatie/Aanpak
Nadat iedere gemeente afzonderlijk het besluit heeft genomen tot wijziging van de GR, zal een
gezamenlijke bekendmaking hiertoe uitgaan.
7.
Voorstel
Wij stellen u voor ons op grond van het bepaalde in artikel 5 1 , lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om in te stemmen met het besluit tot 1

e

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het
ontwerpbesluit, de daarbij behorende memorie van toelichting alsmede de oorspronkelijke tekst van de
regeling zijn bij dit voorstel gevoegd.
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