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Vragen van de fractie de
fractie van Groen Links ten
aanzien van de ODRA

In de commissievergadering van 12 maart heeft de fractie van Groen
Links de volgende vraag gesteld inzake de Omgevingsdienst Regio
Arnhem.
Aanleiding
In artikel 14, tweede lid, van de GR wordt de volgende tekst opgenomen:
“Het algemeen bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in
rechtspersonen met inachtneming van het bepaalde in artikel 55a van de
Wet.”
Vraag:
De fractie van Groen Links vraagt zich af om wat voor een rechtspersoon
het gaat? Publiekrechtelijk of Privaatrechtelijk en wat de kaders zijn?
Antwoord:
Artikel 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat over
oprichten en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen. Waar tot 1
januari 2015 een openbaar lichaam altijd mocht beslissen tot oprichten en
deelneming in privaatrechtelijke organisatievormen, mag dit nu alleen nog
als de Gemeenschappelijke regeling hierin voorziet. Het oprichten is
uitsluitend toegestaan voorzover “dat het in het bijzonder aangewezen
moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen
openbaar belang” (lees: waarvoor zij is opgericht en welke taken zij
uitoefent). Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelneming aan
omgevingsdienst.nl, de landelijke vereniging voor omgevingsdiensten.
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Het stelsel van de zeven Gelderse omgevingsdiensten (het Gelders
Stelsel) is momenteel geen rechtspersoon. Dit betekent dat er
beperkingen zijn aan de besluitvorming. Met de mogelijkheid van het
oprichten van rechtspersoon wordt beoogd dat het Gelders Stelsel
besluiten kan nemen met rechtsgevolg voor alle omgevingsdiensten. Zo
zou het Gelders Stelsel gezamenlijk contracten kunnen afsluiten op het
gebied van bijvoorbeeld P&O. Nu is het zo geregeld dat de inkoop via één
omgevingsdienst verloopt, onder de inkoopvoorwaarden van die
omgevingsdienst. Daarna wordt de inkoop dan onderling verder
afgehandeld en verrekend. Het Gelders Stelsel als één rechtspersoon zou
daarentegen kunnen inkopen onder gezamenlijke inkoopvoorwaarden.
Waarborgen voor de raad. Procedure en invloed van de raden en staten
Zoals uit de al eerder toegestuurde toelichting al blijkt heeft de wet wel
bepaald dat een besluit tot participatie in een rechtspersoon niet wordt
genomen dan nadat de gemeenteraad een ontwerpbesluit is toegezonden
en zij hun wensen en bedenkingen bekend hebben kunnen maken bij het
Algemeen Bestuur.
Hierdoor blijft de raad invloed houden op een eventuele participatie in een
privaatrechtelijke rechtsvorm.
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