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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen aangepast. De aanpassing van deze Wet 
heeft tot gevolg dat de gemeenschappelijke regelingen waaronder de gemeenschappelijke regeling van 
de OMWB moet worden aangepast. . 

2. Achtergrond 
Het bestuur van de OMWB was voornemens om de "technische aanpassing" van de wet gelijk te laten 
lopen met een inhoudelijke aanpassing van de regeling als uitwerking van één van de actiepunten uit het 
actieplan Huis op Orde ter verbetering van de governance van de OMWB. Omdat de discussie omtrent de 
inhoudelijk aanpassingen nog lopen is besloten de technische aanpassing lost te koppelen van de 
inhoudelijk aanpassing. 

3. Overwegingen 
In bijgevoegd ontwerpbesluit, waarin door het dagelijks bestuur van de OMWB wordt verzocht in te 
stemmen met de 2 e wijziging van de gemeenschappelijke regeling zijn de technische aanpassingen 
verwerkt. Tevens zijn 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. De voornaamste wijzigingen betreffen: 

1. het in de regeling vastleggen onder welke voorwaarden gebruik gemaakt kan worden van de 
wettelijke mogelijkheid om als samenwerkingsverband deel te nemen in een gemeenschappelijke 
regeling of een private organisatie (artikel 3, leden 4. en 5.). Dat kan alleen als het gaat om de 
ondersteunende processen te verbeteren en als de raden en provinciale staten in de gelegenheid zijn 
gesteld om daarover wensen en bedenkingen kenbaar te maken; 

2. het koppelen van de uitvoering van de wettelijke Basistaken aan hetgeen daarover in de wet is c.q. 
wordt bepaald (artikel 4, lid 2). Door deze bepaling wordt voorkomen, dat de regeling moet worden 
aangepast als de wetgeving wijzigt; 

3. de beperking, dat de Omgevingsdienst alleen maar werkzaamheden kan verrichten in de "publieke 
sector" (artikel 7); 

4. het expliciet vermelden van bestuurscommissies als bestuursorgaan (artikel 8). Aan deze commissies 
kunnen bevoegdheden van algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur worden overgedragen. In artikel 
21, lid 2 is bepaald dat deze commissies alleen kunnen worden ingesteld als de raden en provinciale 
staten daarover zijn gehoord; 

5. een wijziging in de toekenning van bevoegdheden van algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Deze 
wijzigingen zijn een direct gevolg van de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(artikel 14 en artikel 18); 

6. een aangepaste regeling voor de inlichtingen- en verantwoordingsplicht. Intern als het gaat om de 
communicatie tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur (artikel 22) en extern als het gaat om de 
communicatie richting deelnemers (artikel 23) en de communicatie en verantwoording van leden van 
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het algemeen bestuur richting de deelnemer, die zij vertegenwoordigen (artikel 24). Ook deze 
aanpassing berust op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

7. de benoeming van de directeur. De Wet gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de ambtenaren 
(waaronder dus ook de directeur) door het dagelijks bestuur worden benoemd. Om de rol van het 
algemeen bestuur te borgen is in de regeling opgenomen dat het dagelijks bestuur pas tot benoeming 
overgaat als het algemeen bestuur is gehoord (artikel 26, lid 2); 

8. de verplichting om voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders van het daarop 
volgende jaar te verstrekken aan de raden en provinciale staten (artikel 30). Deze tekst is 
overgenomen uit artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de toelichting op dit 
artikel is aangegeven dat er naar gestreefd wordt om deze kaders voor 1 februari aan de deelnemers 
te verstrekken; 

9. voor begrotingswijzigingen die tot gevolg hebben, dat de totale bijdrage van de deelnemers stijgt als 
gevolg van de uitvoering van wettelijk overgedragen taken wordt de zienswijzeprocedure 
voorgeschreven (artikel 32); 

10. de data voor het vaststellen van de jaarrekening en de begroting zijn aangepast aan de data die in de 
Wet gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen (artikel 31 en 33); 

11. een verdere verfijning van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij het beheren van het 
archief (artikelen 36 tot en met 38). 

Omdat deze Gemeenschappelijke regeling is aangegaan door de colleges van burgemeester en 
wethouders kunnen wij op grond van artikel 51 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen alleen tot 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling besluiten als wij hiervoor toestemming hebben gekregen 
van uw raad. Op grond van het tweede lid van dit artikel kan de toestemming slechts worden onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

6. Communicatie/Aanpak 
Nadat iedere gemeente afzonderlijk een eensluidend besluit heeft genomen, kan er door de OMWB voor 
een gezamenlijke publicatie worden zorg gedragen. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor ons op grond van artikel 51 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
toestemming te verlenen om in te stemmen met de 2 e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. "" \ 

4. Middelen 
nvt 

5. Risico's 
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Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris 

elt, MBA P. de Jongh, RA R. 
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