
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Per 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking 

getreden. Deze wet brengt een aantal wijzigingen mee die moeten worden verwerkt in de tekst 

van de Gemeenschappelijke regeling ODRA. 

 

Verder wijzigde de formatieve inbreng van de partners van ODRA door de zogeheten “VVGB-

decentralisatie” per 1 januari 2014. Ook is sprake van een niet-VVGB-gerelateerde wijziging van 

inbreng bij de partners Arnhem, Lingewaard, Doesburg en Renkum en wordt mogelijk de MRA 

geïncorporeerd bij ODRA.  

Deze ontwikkelingen maken dat het Algemeen Bestuur van ODRA het wenselijk acht dat de Gr-

tekst hierop wordt aangepast. Tevens zijn een aantal andere tekstuele aanpassingen 

aangebracht. 

Wij wijzen er met nadruk op dat het met name technische wijzigingen betreft die aangebracht 

moeten worden. Voor wat betreft de wijziging in inbreng zijn de consequenties voor de 

stemverhoudingen meteen meegenomen in de nu voorliggende wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling.  

 

Het Algemeen Bestuur verzocht ons Dagelijks Bestuur de wijziging ter hand te nemen en in 

procedure te brengen.  

 

In het ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling zijn naast enkele tekstuele verbeteringen 

onder meer de volgende aanpassingen verwerkt: 

 

 Bevoegdheden zijn op basis van de wetswijziging gewijzigd: het Dagelijks Bestuur krijgt 

meer bevoegdheden in de lijn met de dualisering van de gemeenten en provincies; 

 Door de wijziging in inbreng is een wijziging in stemverhoudingen opgenomen.  

 Een aantal data met betrekking tot de behandeling van de begroting en jaarrekening is 

gewijzigd aan de hand van de wetswijziging. Dit met oog op het vergroten van de invloed 

van de Raden en provinciale Staten op de gemeenschappelijke regelingen; 

 ODRA neemt mogelijk taken van MRA over. Daartoe wordt een Incorporatieregeling 

opgesteld met de betrokken deelnemers. Om te zorgen dat ODRA deze taken kan 
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verrichten, is bij het doel van de Gemeenschappelijke regeling het woord ‘advisering’ 

opgenomen. Overigens doet de toevoeging van ‘advisering’ ook meer recht aan de onder 

andere door provincie Gelderland ingebrachte adviestaken; 

 Twee procedurele wijzigingen zijn opgenomen om te voorkomen dat een omvangrijke en 

tijdrovende wijzigingsprocedure doorlopen moet worden. Het betreft bepaalde situaties 

die geen invloed hebben op de bedrijfsvoering : 

o sommige wijzigingen in inbreng worden niet als een wijziging van de Gr 

beschouwd als voldaan wordt aan de opgenomen randvoorwaarden ; 

o een budget neutrale wijziging van de begroting wordt beschouwd als een 

actualisatie van de begroting. Daarbij mag geen sprake zijn van een wijziging van 

de bijdrage van de partners of van nieuwe uitgangspunten die nog niet eerder 

onder de aandacht zijn gebracht van de Raden en Staten.  Deze 

budgetwijzigingen worden wel ter informatie aan de Raden en de Staten 

toegezonden. 

 

Procedureel 

Omdat de Gemeenschappelijke regeling ODRA is aangegaan door de colleges van de 

deelnemende gemeenten en de provincie moet ook een aanpassing van de regeling plaatsvinden 

door middel van besluitvorming in deze colleges. 

 

De regisseur / contactambtenaar van ODRA binnen uw organisatie brengt de stukken binnen uw 

organisatie in routing. De stukken zenden wij hen separaat toe.  

 

Op grond van artikel 51 lid 2 juncto lid 3 van de Wgr heeft uw College van Burgemeester en 

Wethouders als ook uw College van Gedeputeerde Staten toestemming nodig van de Raad 

respectievelijk de Staten voordat u tot de wijziging mag besluiten. Op grond van het tweede lid 

kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 

belang. 

 

Het Bestuur van ODRA verzoekt u dan ook uw gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten 

bij eerst mogelijke gelegenheid te verzoeken toestemming te verlenen voor deze wijziging en 

indien deze wordt verleend vervolgens zelf tot wijziging te besluiten. Vervolgens kan door de 

provincie Gelderland de wijziging worden gepubliceerd in de Staatscourant en ingeschreven in de 

daartoe bestemde registers. 

 

Ten behoeve van de besluitvorming treft u als bijlage de volgende documenten aan: 

- Oorspronkelijke tekst van de Gemeenschappelijke regeling zoals in werking is getreden 

 op 14 november 2014 (Bijlage 1); 

- Nota van eerste wijziging Gr ODRA met bijbehorende memorie van toelichting (Bijlage 2); 

- Geconsolideerde versie van de regeling (de oorspronkelijke tekst met daarin verwerkt de 

 voorgestelde wijzigingen)(Bijlage 3). 

 



Wij verzoeken u om de directeur van ODRA in kennis te stellen van de reacties van de Raden en 

Staten. Ook verzoeken wij u de te nemen besluiten over de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling op de binnen uw organisatie gebruikelijke wijze bekend te maken. 

 

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem 

 

Namens deze, 

 

De directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem 

 

 

 

Ing. J.B.H. Robben 


