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1 Aan de gemeenteraad

1.1 Voorgesteld Besluit

Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met 
de wijziging gemeenteschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht per 1 januari 2019 ten 
gevolge van de herindeling van de gemeente Vijfheerenlanden. 

1.2 Samenvatting

Per 1 januari 2019 heeft de gemeentelijke herindeling plaatsgevonden, waarbij de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik zijn opgeheven en zijn samengegaan in de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden is rechtsopvolger van de gemeente Vianen en 
maakt deel uit van de provincie Utrecht. 

Als gevolg van deze herindeling dient de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio 
Utrecht (ODRU) te worden aangepast. Op 20 december 2018 heeft het algemeen bestuur van de 
ODRU ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ten gevolge van deze 
gemeentelijke herindeling. 

1.3 Bijlagen

1. Brief ODRU d.d. 7 januari 2019 m.b.t. het verzoek om in te stemmen met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling.

2. Bijlage bij voornoemde brief, kenmerk INT18.51010/3260.
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1.4 Doel en beoogd maatschappelijk effect
Toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden zal leiden tot meer financiële zekerheid voor de 
ODRU en de deelnemende gemeenten.

1.5 Relatie met bestaand beleid en regelgeving
In de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht staan bepalingen inzake de 
bestuurlijke organisatie, taken en bevoegdheden, financiën. De onderhavige wijziging valt hierbinnen. 
Het verzoek kan slechts worden geweigerd in geval van strijd met het recht of het algemeen belang. 

1.6 Argumenten

Het Algemeen Bestuur van de ODRU heeft positief besloten
Op 20 december 2018 heeft het algemeen bestuur van de ODRU ingestemd met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling ten gevolge van de gemeentelijke herindeling.

De stemverhouding wijzigt niet door toetreding Vijfheerenlanden
Op dit moment zijn er 15 deelnemende gemeenten die ieder 1/15 stem hebben. Omdat de gemeente 
Vijfheerenlanden de voormalige gemeente Vianen opvolgt, verandert de stemverhouding niet.

Toetreding geeft extra financiële zekerheid
De gemeente Vijfheerenlanden is in omvang toegenomen ten opzichte van de voormalige gemeente 
Vianen waardoor zij meer gegarandeerde uren afneemt.

1.7 Kanttekeningen
De ODRU is in beweging door de overdracht van wettelijke BOR taken en andere taken. ODRU moet 
wel in staat zijn en blijven deze ontwikkeling aan te kunnen. 

1.8 Communicatie
Gemeente Vijfheerenlanden draagt zelf zorg voor communicatie aangaande de toetreding.

1.9 Financiën, risico’s en indicatoren
De toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden heeft geen invloed op de bijdrage van de gemeente 
Stichtse Vecht. 

3 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  Burgemeester
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- de instemming van het algemeen bestuur van de ODRU met de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling d.d. 20 december 2018;

- het verzoek van het algemeen bestuur van de ODRU om in te stemmen met de wijziging van 
de gemeenschappelijk regeling d.d. 7 januari 2019;

- het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein d.d. 14 mei 2019;

Besluit
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met 
de wijziging gemeenteschappelijke regeling ODRU per 1 januari 2019 ten gevolge van de herindeling 
van de gemeente Vijfheerenlanden.

3 juni 2019

Griffier Voorzitter
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