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Toelichting bij een aantal artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling NWU-ZOU: 
 
Deelnemende bestuursorganen: 
In tegenstelling tot de bestaande gemeenschappelijke regelingen, beide stammend uit 2004, wordt de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU, in deze toelichting verder te noemen: “de 
Gemeenschappelijke Regeling”, getroffen door alleen de Colleges van burgemeester en wethouders, 
om de volgende reden.  
Met de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur c.a. is de verdeling van taken en 
bevoegdheden tussen de raad en het college ingrijpend gewijzigd. Strikt formeel zijn de 
bestuursorganen die de regeling treffen deelnemer, niet de gemeenten. Gemeenteraden nemen 
alleen deel aan een gemeenschappelijke regeling als zij ook daadwerkelijk taken en bevoegdheden 
over (kunnen) dragen aan de gemeenschappelijke regeling. Een praktisch gevolg is dat het aantal 
regelingen waaraan raden kunnen deelnemen drastisch is beperkt. Raadsleden kunnen bij een 
gemeenschappelijke regeling waaraan zij niet deelnemen ook niet in het algemeen bestuur zitten. 
 
Artikel 2 
Lid 2 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een regeling de plaats van vestiging aan 
te wijzen. Als “statutaire” plaats van vestiging is gekozen voor Zeist; de werkzaamheden blijven 
worden verricht vanuit zowel Zeist als Breukelen. 
Lid 4 
De uitvoering van de taken gebeurt in opdracht, hiervoor is mandaat vereist. 
 
Artikel 3 
Lid 1 
In beginsel kan de Omgevingsdienst alle mogelijke denkbare werkzaamheden op het gebied van 
omgeving uitoefenen. Zij zal deze werkzaamheden uiteraard enkel daadwerkelijk verrichten indien zij 
daartoe opdracht heeft gekregen. De gemeente kan op haar beurt bepaalde werkzaamheden enkel 
opdragen, indien zij zelf tot uitvoering van de werkzaamheden bevoegd is. 
 
Artikel 4 
De Wet gemeenschappelijke regelingen regelt dat de leden van het Algemeen Bestuur door het 
college van burgemeester en wethouders uit zijn midden worden benoemd. In de bestaande 
gemeenschappelijke regelingen bestond het Algemeen Bestuur ook uit leden van de colleges van 
burgemeester en wethouders. 
Lid 3 
Nieuw: op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een collegeregeling inhouden dat de 
colleges van twee of meer deelnemende gemeenten gezamenlijk leden van het algemeen bestuur 
aanwijzen. Deze mogelijkheid is opgenomen. 
Lid 6 
Deels nieuw (was voorheen alleen plaatsvervanger): om te voldoen aan de gedachte dat iedere 
deelnemer vertegenwoordigd is in het algemeen bestuur kan een lid van het algemeen bestuur bij 
verhindering hetzij zijn of haar plaatsvervanger verzoeken aan de vergadering deel te nemen, hetzij 
voorafgaand aan een vergadering één van de andere leden van het algemeen bestuur verzoeken hem 
of haar te vervangen.  
 
Artikel 5 
Bij een demissionair college, blijven de leden binnen de Gemeenschappelijke regeling functioneren 
overeenkomstig de wijze waarop het college binnen de gemeente blijft functioneren. 
 
Artikel 6 
Lid 1 en lid 3 
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Het aantal van een vijfde van het aantal (aanwezige) leden is bepaald in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.   
 
Artikel 7 
Lid 2 en 3 
Het minimum van 24 uur en overige is conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 
 
Artikel 8 lid 1 
De Gemeenschappelijke Regeling heeft een zogenaamd “technisch” voorzitter. De gemeente die de 
voorzitter levert, heeft daarnaast nog een lid van het college van burgemeester benoemd als lid van 
het algemeen bestuur. Dat lid heeft een stem. De voorzitter heeft een raadgevende stem. Door deze 
constructie kan de voorzitter onafhankelijker ten opzichte van het collegebeleid opereren.  
Nieuw: indien een lid door twee of meer deelnemende colleges is aangewezen, heeft hij of zij per 
college dat hem of haar heeft aangewezen één stem. Deze bepaling volgt uit het nieuw ingevoegde 
artikel 4 lid 3. 
 
Artikel 9 
Gekozen is voor de langste termijn die in de bestaande gemeenschappelijke regelingen staat: 10 
werkdagen. 
 
Artikel 12 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat het dagelijks bestuur uit de voorzitter 
en twee of meer andere leden. Tevens is een maximum aantal leden opgenomen. 
 
Artikel 13 
Blijkend uit de memorie van toelichting bij de Wet gemeenschappelijke regelingen kan op voorhand 
geen plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur worden aangewezen. Bij incidenteel of tijdelijke 
vervanging kan worden volstaan met een interne vervangingsregeling binnen het dagelijks bestuur. Bij 
langdurige ontstentenis kan een ad interim bestuurder worden aangewezen of een opvolger.   
 
Artikel 14 
Omdat in deze gemeenschappelijke regeling het dagelijks bestuur kan bestaan uit drie tot vijf leden 
(inclusief voorzitter, zie artikel 12) is de tekst van artikel 14 lid 5 en lid 6 dusdanig aangepast dat een 
meerderheid van het dagelijks bestuur beslist.  
 
Artikel 15 
Bij het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling benoemt ieder college van burgemeester en 
wethouders het lid en plaatsvervangend lid dat namens de gemeente zal plaatsnemen in het 
algemeen bestuur.  
In de eerste vergadering van het algemeen bestuur wordt de voorzitter en de plaatsvervangend 
voorzitter benoemd.  
De gemeente die de voorzitter levert, is voorzittergemeente. Na benoeming van de voorzitter zal het 
college van burgemeester en wethouders van de voorzittergemeente een ander lid van zijn college 
(en, indien nodig, een ander plaatsvervangend lid) aanwijzen als lid van het algemeen bestuur.   
 
Artikel 18 
Bij de bestaande gemeenschappelijke regeling Milieudienst Zuid-Oost Utrecht is in 2009 reeds een 
wijziging aangebracht in de omschrijving van de taken, waardoor de diverse milieu- en 
omgevingswetten niet meer bij naam worden genoemd, om te voorkomen dat nieuwe wetgeving een 
separate wijziging van de regeling nodig maakt. 
Lid 3 
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Opgenomen is dat met andere organisaties dan de deelnemende gemeenten, op basis van 
overeenkomsten, werkzaamheden kunnen worden verricht. Dit zijn geen 
dienstverleningsovereenkomsten, zoals die conform artikel 19 met de deelnemende gemeenten 
worden gesloten. 
 
Artikel 23 
In geval van gerechtelijke procedures is snelheid vaak geboden. Om te voorkomen dat de belangen 
van de Omgevingsdienst en de in de regeling deelnemende gemeenten worden geschaad, is 
opgenomen dat het dagelijks bestuur rechtsgedingen mag voeren, handelingen ter voorbereiding 
daarop en bezwaar mag maken, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 
Privaatrechtelijke handelingen zijn vooralsnog voorbehouden aan het algemeen bestuur. Het 
algemeen bestuur kan wel besluiten dat het dagelijks bestuur dit soort bevoegdheden alsnog mag 
uitoefenen. 
 
Artikel 27 
Lid 3 
De directeur is onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur belast met de leiding van de 
Milieudienst en met de zorg voor een juiste taakvervulling door de Milieudienst. De bevoegdheden van 
de directeur zijn toegespitst op het beheer en de leiding van de milieudienst. Derhalve is hier de tekst 
van de bestaande gemeenschappelijke regeling NWU in artikel 29 overgenomen: de directeur 
benoemt, schorst en ontslaat alle personeel.  
Lid 4 
Nieuw. Omdat het algemeen bestuur de directeur benoemt, schorst en ontslaat is het 
aanbevelenswaardig dat het algemeen bestuur tegelijkertijd kan bepalen hoe de vervanging geregeld 
wordt. 
 
Artikel 28 
Ten gunste van de flexibiliteit stelt het algemeen bestuur een rechtspostie-en 
arbeidsvoorwaardenregeling vast. Het volgen van de regeling(en) van een bepaalde gemeente heeft 
niet de voorkeur. 
 
Artikel 31 en 32 
De wijze van kostentoedeling is opgesteld naar het verdelen van alle kosten op basis van een 
uurtarief, waarbinnen tariefdifferentiatie kan worden aangebracht.  
 
Artikel 33 
Dit artikel is overgenomen uit een modelbepaling uit de Circulaire aansprakelijkheid voor schulden van 
openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het laatste deel van de 
modelbepaling is verwerkt in artikel 40 lid 3. 
 
Artikel 34 lid 2 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling is de minimale termijn bepaald op zes weken. 
Naar wens van de gemeenten is de termijn van acht weken, die in de bestaande gemeenschappelijke 
regelingen staat, gehandhaafd. De concept begroting wordt voor een zienswijze aan de raden 
toegezonden. Na vaststelling in het algemeen bestuur wordt daarvan mededeling gedaan aan de 
raden. 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrekening na vaststelling aan de raden 
gestuurd. 
 
Artikel 37 tot en met 40 
Deze artikelen zijn opgesteld conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 


