
 

Toelichting wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht in verband met 
toetreding (college van burgemeester en wethouders van) gemeente IJsselstein en wijziging wet 
gemeenschappelijke regelingen (WGR)  per 1 januari 2015 

Algemeen 
Per brief d.d. 17 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
IJsselstein, na toestemming van de gemeenteraad te hebben verkregen in de raadsvergadering van 
29 januari 2015, een verzoek tot toetreding aan het algemeen bestuur gedaan.  
Tevens is per 1 januari 2015 de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) van kracht 
geworden. Op grond van beide gebeurtenissen wordt een voorstel tot wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (de GR) gedaan. 
 In dit voorstel wordt de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente IJsselstein mogelijk gemaakt, en worden wijzigingen aangebracht, die op grond van de 
wijzigingen in de WGR noodzakelijk zijn. Nadrukkelijk wordt vermeld dat er slechts sprake is van 
juridisch-technische wijzigingen. Er is één (vrijwillige) beleidsmatige keuze gemaakt. De wetgever 
heeft in de wijziging van de WGR vastgelegd dat de algemene financiële en beleidsmatige kaders 
voor het volgend begrotingsjaar uiterlijk 15 april van het lopende jaar aan de raden moeten worden 
gezonden. Daarbij is niet vastgelegd dat de raden een zienswijze kunnen indienen. In dit 
wijzigingsvoorstel is die mogelijkheid wel opgenomen, om aldus de band tussen raad en 
gemeenschappelijke regeling te versterken. Onderstaand volgt een artikelsgewijze toelichting bij de 
gewijzigde artikelen. 

Titelblad en volgende 
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht: de schrijfwijze van de naam van de 
omgevingsdienst is gewijzigd in Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht in 
plaats van “Regio”.  

Considerans 
De considerans is aangepast op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. alsmede  de 
toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein. De datum 
van toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein wordt 
bepaald door besluitvorming  over en bekendmaking van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.  

Artikel 2 
Lid 3 kan worden verwijderd. De GR is een openbaar lichaam en heeft uit dien hoofde de 
bevoegdheid om personeel in dienst te nemen; overdracht van bevoegdheden is derhalve niet nodig. 

Artikel 20 
Artikel 10 WGR (nieuw) luidt als volgt: 
1. De regeling vermeldt het belang of de belangen ter behartiging waarvan zij is getroffen of 
gewijzigd.  
2. Een regeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8, eerste, 
tweede of derde lid, geeft aan welke bevoegdheden de besturen van de deelnemende gemeenten 
aan het bestuur van het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk aan 
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het gemeenschappelijk orgaan bij het aangaan van de regeling overdragen. Een regeling als hier 
bedoeld kan bepalingen inhouden omtrent de wijze waarop verandering kan worden gebracht in de 
overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat niet kan worden bepaald dat het bestuur van 
het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie  onderscheidenlijk het gemeenschappelijk 
orgaan kan besluiten tot uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden. 

In het bestaande artikel 20 GR wordt de overdracht van taken en bevoegdheden, anders dan de 
taken en bevoegdheden uit artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling,  door de gemeenten aan 
de Omgevingsdienst mogelijk gemaakt. Artikel 10 lid 2 van de WGR is aangepast. Volgens de 
Memorie van Toelichting  bij het wetsvoorstel is het onderstreepte zinsdeel toegevoegd, zodat het 
algemeen bestuur niet kan besluiten tot het overdragen van bevoegdheden van de deelnemers aan 
het bestuur van het openbaar lichaam (delegatie). Gewezen wordt op de situatie dat bij besluit van 
algemeen bestuur bevoegdheden van de deelnemers aan het bestuur van het openbaar lichaam 
worden overgedragen zonder dat deze deelnemers daartoe zelf expliciet hebben besloten.1 

Met overdracht van bevoegdheden wordt door de wetgever bedoeld: delegatie.  De wetgever wil dat 
overdracht van bevoegdheden in de gemeenschappelijke regeling wordt vastgelegd. Latere wijziging 
van de overdracht van bevoegdheden kan alleen bij wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Het is echter wel wenselijk dat het algemeen bestuur kan blijven besluiten om  de mogelijkheid aan 
deelnemende gemeenten te bieden om de Omgevingsdienst in te schakelen voor de uitvoering van 
taken en bevoegdheden die  niet in artikel 18 zijn opgenomen.  Het betreft dan geen overdracht van 
bevoegdheden, maar opdracht tot uitvoering van taken en bevoegdheden van de gemeente. Daartoe 
kan de gemeente dan mandaat verlenen.   

Artikel 20 wordt derhalve aangepast. Delegatie kan niet meer op grond van artikel 20, maar het in 
mandaat toekennen van  additionele  taken en bevoegdheden blijft wel  mogelijk voor de 
deelnemende gemeenten, onder de voorwaarden van artikel 20. 

Artikel 22 
In lid 2 en lid 3 is de inlichtingen -, en verantwoordingsplicht van de leden van het Algemeen Bestuur 
aangevuld met het college van de eigen gemeente. Op grond van artikel 19 is artikel 16 lid 1 en  2 
eveneens van toepassing op de gemeenschappelijke regeling die door alleen colleges van 
burgemeester en wethouders is aangegaan. Dat betekent dat zowel het eigen college (op grond van 
artikel 16), alsook de raad (op grond van artikel 19)  in de tekst van artikel 22 Gr moet worden 
opgenomen. 2 

Artikel 23 
In dit artikel staan de bevoegdheden van het dagelijks bestuur opgesomd. De wetgever stelt 
uitdrukkelijk3 dat dualisering van het bestuursmodel van het openbaar lichaam niet wenselijk is.  Het 
oude artikel 33 WGR verwees naar de gemeentewet van voor de dualisering. Dit werkte echter 
onduidelijkheid in de hand. Artikel 33 is in de nieuwe WGR vervallen en de wetgever heeft de oude 
vangnetfunctie ondervangen door het opnemen van nieuwe bepalingen in de WGR. 
Eén van die bepalingen is artikel 33b, waarin de bevoegdheden die het dagelijks bestuur in ieder 
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geval heeft, zijn opgenomen. Artikel 23 GR is aangepast op de wettelijke opsomming. 
In de wettelijke opsomming staat eveneens dat het dagelijks bestuur de bevoegdheid heeft 
ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Deze bevoegdheid is opgenomen in het 
gewijzigde artikel 29 van de GR, zie aldaar. 
 
In lid 1 sub f wordt verwezen naar artikel 31a WGR. Ter verduidelijking is hieronder dit wetsartikel 
opgenomen. Artikel 31a WGR  luidt als volgt: 
1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie 
besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien de 
regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor 
de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. 
2. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter 
kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. 

Lid 2 is toegevoegd, geheel gelijk aan de wettelijke tekst (artikel 33b lid 2). 

Artikel 24 
De wetgever heeft in het nieuwe artikel 19a het dagelijks bestuur verplicht om het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling actief inlichtingen te verstrekken. Derhalve wordt de tekst in lid 
2 aangepast. 
 

Artikel 28 
De wetgever heeft als taak voor het dagelijks bestuur tevens opgenomen: artikel 33blid 1 sub c:  
regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam. De bevoegdheid tot 
het vaststellen van een  rechtspositie-, en arbeidsvoorwaardenregeling komt derhalve aan het 
dagelijks bestuur toe. Het dagelijks bestuur is verantwoordingplichtig aan het algemeen bestuur en 
heeft een actieve inlichtingenplicht richting het algemeen bestuur. 

Artikel 29 
Volgens artikel 33b is de aanstelling, schorsing en ontslag  van ambtenaren een bevoegdheid van het 
dagelijks bestuur. Tot op heden is dat een bevoegdheid van de directeur. In de wet wordt alleen 
gesproken over ambtenaren, niet over personeel met een arbeidsovereenkomst. Toch is hier 
opgenomen dat de bevoegdheid van het dagelijks bestuur op alle personeelsleden van toepassing is. 
Vervolgens is in lid 2 opgenomen dat het dagelijks bestuur de bevoegdheden uit lid 1 kan opdragen 
aan de directeur. 

Artikel 34 
lid 1 
De wetgever heeft een nieuw artikel 34b in de WGR opgenomen. Doel is (Memorie van Toelichting) 
om de betrokkenheid van de raden bij het openbaar lichaam te vergroten door te bewerkstelligen 
dat de begrotingscycli van het openbaar lichaam en van de deelnemende gemeenten beter op elkaar 



aansluiten. Om te voldoen aan de nieuwe regel is  lid 1 aan artikel 34 van de gemeenschappelijke 
regeling toegevoegd. De hierdoor verkregen informatie hebben de raden van de deelnemende 
gemeenten aldus ter beschikking van de zogenaamde voorjaarsnota. De algemene financiële en 
beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke respectievelijk 
provinciale bijdrage aan de Regionale uitvoeringsdienst, de beleidsvoornemens voor het volgende 
begrotingsjaar en de prijscompensatie. Daarnaast is 15 april van het lopende jaar ook de uiterste 
datum waarop de voorlopige jaarrekening, zo mogelijk inclusief het accountantsrapport, dient te 
worden aangeboden aan de vertegenwoordigende organen.  
lid 2 
De wetgever heeft de termijn voor het indienen van een zienswijze door de raden van de 
deelnemende gemeenten verlengd van zes naar acht weken. De GR heeft de langere termijn van acht 
weken reeds sedert de oprichting in 2012. Toen is wel het tijdstip van vaststelling door het algemeen 
bestuur wel gehandhaafd op 1 juli, omdat wettelijk was bepaald dat de begroting binnen twee 
weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor 
de begroting dient, aan gedeputeerde staten. De wetgever heeft nu deze datum, samen met de 
verlenging van zes naar acht weken, gewijzigd in 1 augustus. In de praktijk zal de afstemming van de 
termijn en datum beter werken. Derhalve wordt de datum 1 juli gewijzigd naar 15 juli. 
lid 2, 3 en 4 
De wetgever heeft wel vastgesteld dat de algemene financiële en beleidsmatige kaders (kadernota) 
voor 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden, maar niet dat raden 
ook een zienswijze kunnen indienen. In dit voorstel is opgenomen dat het bij ODRU voor de raden 
wel mogelijk is een zienswijze  in te dienen, gedurende een termijn van 8 weken. Verwacht wordt dat 
de kadernota gewoonlijk in februari/maart ter vaststelling aan het algemeen bestuur zal worden 
aangeboden. Tenminste 8 weken daarvoor zal de ontwerp-kadernota voor zienswijze aan de raden 
worden gestuurd. 

Artikel 38 
De thans luidende tekst is verwarrend. Een deelnemende gemeente kan zelf besluiten uit te treden 
en heeft geen toestemming nodig van (tweederde van) het algemeen bestuur. Voorts zegt de 
wetgever in de aanpassing van artikel 9 WGR dat de gemeenschappelijke regeling ook bepalingen 
moet inhouden omtrent de gevolgen van uittreding.  De tekst wordt daarom aangepast. 

Artikel 42 
De wetgever heeft artikel 26 van de wet gewijzigd, door daarin een eenduidige regeling op te nemen 
voor de bekendmaking van de regeling. Pas na bekendmaking treedt de (gewijzigde) regeling in 
werking.  
Bekendmaking van de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling geschiedt op grond van artikel 
26 lid 2 juncto 4 WGR door het bestuur van de gemeente Zeist door kennisgeving van de inhoud van 
de regeling in de Staatscourant, met inachtneming van artikel 140 Gemeentewet (elektronisch). 

De toetreding van IJsselstein wordt geëffectueerd door de bekendmaking van de 
gemeenschappelijke regeling.  Expliciet is in de wet opgenomen dat de regeling niet in werking treedt 
voordat zij bekend is gemaakt. Terugwerkende kracht is derhalve niet mogelijk. 
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