Naar aanleiding van uw vraag over de wijziging van de GR doen wij u een toelichting
toekomen over de voorgestelde tekst GR artikel 14 lid 2.
De voorgestelde tekst GR artikel 14 lid 2 luid als volgt:
Artikel 14. Bevoegdheden
1.
Het algemeen bestuur stelt de begroting, de wijziging van de begroting en de
jaarrekening vast.
2.
Het algemeen bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in
rechtspersonen met inachtneming van het bepaalde in artikel 55a van de
Wet.
Waarom is lid 2 opgenomen?
Een van de zaken waarin Gelderland afwijkt ten opzichte van andere OD’s is dat een
deel van de taken in het zogeheten stelsel is belegd. Het stelsel is op dit moment
geen rechtspersoon. Dat betekent dat er beperkingen zijn aan hoe besluitvorming
kan plaatsvinden. Wijzigt er iets in het stelsel, dan is daar (in principe) de
toestemming van ALLE Gelderse gemeenten voor nodig.
Uit de inventarisatie, van de werkgroep voor de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling, is gebleken dat er behoefte is aan een uitbreiding van
de bevoegdheden van het algemeen bestuur. 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 of
belangenbehartiging van de omgevingsdiensten. (Voorbeeld: omgevingsdienst.nl, de
landelijke vereniging van directeuren van omgevingsdiensten.)
De reden dat we deze bevoegdheid (oprichting rechtspersoon) hebben opgenomen
in de GR is omdat de Omgevingsdiensten zich steeds meer ontwikkelen als
zelfstandige entiteiten. Ze worden bijvoorbeeld gevraagd om deel te nemen aan
discussies met het Rijk e.d..
Procedure en invloed van de raden en staten
De Wet heeft bepaalde eisen gesteld alvorens deze bevoegdheid gegeven wordt aan
een omgevingsdienst.
Zo moet het besluit door het algemeen bestuur genomen worden, daar zijn alle
deelnemers vertegenwoordigd.
Een dergelijk besluit mag alleen worden genomen in het kader van de behartiging
van de openbare belangen van de Omgevingsdienst.
En voorafgaand aan het besluit moeten de raden/staten van de deelnemers worden
betrokken: het AB stuurt het ontwerpbesluit naar de Raad en geeft gelegenheid tot
reactie.
Door deze procedure te volgen is er voldoende waarborg dat een OD dit niet zonder
meer doet en dat niet de taken die al op afstand staan door de OD nog verder op
afstand kunnen worden gezet.

Pagina 1 van 1

