Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 23 april 2020

Zaaknummer

: 74466

Onderwerp:

: Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

De raad wordt voorgesteld
1. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Achterhoek vast te stellen.

Aanleiding
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om de wijzigingen voor de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen. Voordat het college over kan gaan tot vaststelling moeten de
voorgestelde wijzigingen ter toestemming voorgelegd worden aan de raad.
Sinds 2013 worden de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor gemeenten en provincie
uitgevoerd door het stelsel van zeven Gelderse omgevingsdiensten. In 2016 is dit stelsel geëvalueerd. Naar
aanleiding hiervan zijn er twee verbetervoorstellen gekomen die hebben geleid tot deze wijziging van de
gemeenschappelijke regeling.
De gemeenschappelijke regeling is vanaf de evaluatie diverse keren aangepast. Daarom heeft de Omgevingsdienst
Achterhoek ons verzocht om de Gemeenschappelijke Regeling in het eerste kwartaal van 2020 vast te stellen.
Wat wordt met beslissing bereikt
•
De gemeenteraad geeft toestemming aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Achterhoek vast te stellen.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De gewijzigde regeling kan pas worden vastgesteld nadat de gemeenteraad toestemming heeft gegeven.
Het vaststellen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek is een
bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Op grond van artikel 51, tweede en derde
lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het college gewijzigde gemeenschappelijke regeling pas
vaststellen als er toestemming is verkregen van de gemeenteraad.
1.2. De inhoudelijke wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling zorgen voor een betere en een meer
werkbare regeling
Bij de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling zijn een aantal verbeterpunten aangegeven. Het betreft
de volgende punten.
- Definitie van het begrip complexe taken
- Provinciale vergunningverlening is ondergebracht bij de ODRN. Met dit besluit wordt de
gemeenschappelijke regeling hierop aangepast.
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Het mogelijk maken dat de omgevingsdienst een rechtspersoon kan oprichten of hierin kan deelnemen.
Er is voor gekozen om het algemeen bestuur de bevoegdheid te geven om te besluiten tot deelneming
in of oprichting van een rechtspersoon, voor zover dit relevant is voor de taakuitvoering van de OD’s
(Voorbeeld: omgevingsdiensten.nl, de landelijke vereniging voor omgevingsdiensten.) De betrokkenheid
van de deelnemers wordt gewaarborgd doordat het Algemeen Bestuur alvorens het besluit te nemen dit
voorlegt aan de raden en staten, zodat zij in gelegenheid worden gesteld hun wensen en bedenkingen
kenbaar te maken. Bovendien zijn de deelnemers in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.
- Tevens worden enkele andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op actualisatie van de regeling.
Door het wijzigen van de regeling worden deze verbeterpunten vastgelegd.
Kanttekeningen
a. De gemeenteraad kan besluiten geen toestemming te geven.
De toestemming kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang
Kosten, baten, dekking
Het besluit en het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling hebben geen financiële consequenties
Uitvoering
Planning
nadat de gemeenteraad toestemming heeft gegeven kan het college de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Achterhoek vaststellen
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. Bijlage 1 Inhoudelijke wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
2. bijlage 2 GR ODA versie 20 sept 2018
3. bijlage 3 Toelichting bij wijzigingsbesluit ODA versie 20 sept 2018 (zonde...
4. bijlage 4 Toelichting GR ODA versie 13 sept 2019
5. bijlage 5 Memo Toelichting GR ODA versie 20 sept 2018

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
Secretaris

Otwin van Dijk
Burgemeester
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