
^Omgevingsdienst İ 
Midden- en West-Brabant 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeentes en het 
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, die 
deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant. 

Geacht college, 

ons kenmerk 
00.521.707 

uw kenmerk 

Op 12 juli 2017 is door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant de ontwerptekst 2

e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
vastgesteld. 
Deze wijziging is voor een belangrijk deel het gevolg van de aanpassing 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Door het vaststellen van deze 
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e wijziging voldoet de aangepaste regeling weer aan de gewijzigde 
wettekst. 
Daarnaast zijn in de regeling tekstuele aanpassingen aangebracht in 
verband met "dubbels" in de regeling, omissies in de regeling, het 
verbeteren van de leesbaarheid van de regeling of het aanpassen van de 
regeling op basis van andere wettelijke voorschriften. 
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Omdat de gemeenschappelijke regeling is aangegaan door de colleges van 
de deelnemende gemeentes/provincie moet ook de regeling worden 
aangepast door middel van besluitvorming in deze colleges. 

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. 

Wij verzoeken u dan ook de gemeenteraad/provinciale staten te 
verzoeken toestemming te verlenen voor deze wijziging en vervolgens na 
die verkregen toestemming zelf tot wijziging te besluiten. 

Ten behoeve van de besluitvorming treft u bijgaand de volgende 
documenten aan: 
1. De tekst van de regeling, zoals die luidt nadat de 2

e wijziging door alle 
deelnemers is vastgesteld; 

2. De Memorie van Toelichting op dit wijzigingsbesluit; 
3. Een document waarin de verschillen tussen de thans geldende tekst en 

de aangepaste tekst in rood zijn aangegeven; Spoorlaan 181 
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4. De tekst van een concept-voorstel voor de gemeenteraad/provinciale staten. Dit 
concept kan door u worden gebruikt bij de voorbereiding van de besluitvorming in de 
gemeenteraad/provinciale staten. 

Wij verzoeken u in te stemmen met het voorgestelde besluit tot 2 e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Wij zouden het 
op prijs stellen als de besluitvorming, inclusief de behandeling in de 
gemeenteraad/provinciale staten in 2017 afgerond zou kunnen worden. 
Voor de volledigheid tekenen wij hierbij aan, dat de aanpassing van de regeling pas tot 
stand komt als alle deelnemers daartoe een eensluidend besluit hebben genomen. 

Voor nadere informatie over deze brief en de hierbij aangeboden documenten kunt u 
contact opnemen met de heer Frans Goorden, directiesecretaris Omgevingsdienst Midden-
en West-Brabant, telnr. 013-2060385. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Het dagelijks bestuur van de Omgevi 
namens deze L de secretaris, 

N. van Mourik 

Uitvoeringsorgaan van 27 gemeenten en de provincie Noord-Brabant voor de leefomgeving 


