1ste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek,
Winterswijk en Zutphen en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:,
Overwegende dat
- de Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd en dat deze wet bij Koninklijk
Besluit in werking is getreden per 1 januari 2015;
- de deelnemers de intentie hebben om voor de begroting voor het jaar 2017 om te
schakelen van input- naar outputfinanciering;
- het dagelijks bestuur de wens heeft om het aantal leden van zijn bestuur te
verhogen naar 4;
- het wenselijk is om hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Achterhoek op deze onderdelen aan te passen en aan te vullen en tevens enkele
andere wijzigingen daarin mee te nemen;
Gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur, namens het algemeen
bestuur, van de Omgevingsdienst Achterhoek;
Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de
verkregen toestemming van Provinciale Staten en de gemeenteraden van de deelnemers,
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek,in werking getreden op 7
november 2012, als volgt te wijzigen:
BESLUITEN

Artikel I
Vast te stellen de navolgende eerste wijziging tot aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Achterhoek:
A
Artikel 1, eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt voor de puntkomma toegevoegd de zinsnede: ,dan wel de
daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving.
b. De onderdelen c tot en met m worden vernummerd tot d tot en met n.
c. Na onderdeel b wordt een nieuw onderdeel toegevoegd onder c, luidende:
c. BRIKS-taken: de taken op het terrein van Bouwen, Ruimtelijke Ordening,
Reclame, Inrit, Kappen en Slopen”
d. In onderdeel e (nieuw) wordt het woord “gpbv-installatie” vervangen door: IPPCinstallatie.
e. In onderdeel m (nieuw) wordt geschrapt de zinsnede “versie 2.0” en vervangen
door: versie 2.1, dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving.

B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt het woord “belang” vervangen door: belangen.
b. In het artikel wordt de zinsnede “ter zake van vergunningverlening, toezicht en
handhaving in het kader van” vervangen door: ter zake van vergunningverlening,
toezicht, handhaving en advisering in het kader van.
C
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt de zinsnede “genaamd openbaar lichaam Omgevingsdienst
Achterhoek” vervangen door: genaamd Omgevingsdienst Achterhoek, afgekort
ODA.
b. In het tweede lid wordt voor het woord gevestigd ingevoegd:” statutair”. Het woord
“Bronckhorst” wordt vervangen door: de gemeente Bronckhorst.
D
Artikel
a.
b.
c.

4 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid worden de woorden “het belang” vervangen door: de belangen.
Het tweede lid vervalt.
Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd luidende:
2. Deelnemers kunnen ook de uitvoering van coördinerende, adviserende en
ondersteunende taken in verband met de basistaken onderbrengen bij het
openbaar lichaam.
d. In het derde lid wordt het woord “ basistaken” vervangen door de zinsnede: taken
bedoeld in het eerste en tweede lid. Het woord “overeenkomsten” wordt vervangen
door: dienstverleningsovereenkomsten.

E
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid worden de woorden “het belang” vervangen door: de belangen. In
het eerste lid vervalt de zinsnede “bij het treffen van de regeling”. Toegevoegd
wordt de zinsnede “,waaronder in ieder geval begrepen de overige milieutaken niet
vallend onder het basistakenpakket, ruimtelijke ordeningstaken, BRIKS-taken,
brandveilig gebruik, uitvoeren van een werk, taken betreffende de
Monumentenwet, de Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de
leefomgeving dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving” .
b. Het tweede lid 2 vervalt.
c. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd luidende:
2. Deelnemers kunnen ook de uitvoering van de coördinerende, adviserende en
ondersteunende taken in verband met de overige taken inbrengen bij het
openbaar lichaam.”
d. In het derde lid wordt de zinsnede “het treffen van” vervangen door: het
deelnemen aan. Achter het woord “eerste” wordt toegevoegd de woorden “en
tweede”.
e. In het vierde lid wordt achter het woord “eerste” toegevoegd de woorden “en
tweede”. Het woord “overeenkomsten” wordt vervangen door:
dienstverleningsovereenkomsten. De zinsnede “tussen de deelnemer die het
aangaat en het openbaar lichaam” vervangen door: tussen een deelnemer en het
openbaar lichaam.
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F
In artikel 6, tweede lid wordt het woord “overeenkomsten” vervangen door:
dienstverleningsovereenkomsten.
G
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt de zinsnede “die de taken aan zich hebben getrokken”
vervangen door: aan wie de taken zijn toebedeeld.
b. In het tweede lid wordt de zinsnede “bovenregionale taken en complexe taken die
het openbaar lichaam aan zich heeft getrokken” vervangen door: de in het eerste
lid genoemde taken die het openbaar lichaam toebedeeld heeft gekregen.
c. In het vierde lid wordt de zinsnede “bovenregionale en complexe taken” vervangen
door: de taken genoemd in het eerste lid.
d. In het vierde lid wordt het woord “overeenkomsten” vervangen door:
samenwerkingsovereenkomsten.
e. In het vijfde lid wordt de zinsnede “complexe taken en bovenregionale taken”
vervangen door: de taken genoemd in het eerste lid.
H
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. De deelnemers dragen bij aan de kosten van het goed functioneren van het
openbaar lichaam en het uitvoeren van de bij hem ondergebrachte taken. als
bedoeld in artikel 4 en artikel 5.
b. Het tweede lid wordt vernummerd naar derde lid.
c. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd luidende:
2. In de begroting wordt aangegeven de, door elke deelnemer voor het jaar
waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.
d. Het vierde en vijfde lid vervallen
e. Het derde lid wordt vernummerd naar vijfde lid.
f. Na het derde lid (nieuw) wordt een nieuw vierde lid ingevoegd luidende:
4. Het algemeen bestuur stelt regels vast over de wijze waarop de door de
deelnemers verschuldigde bijdragen worden bepaald. Een besluit tot
vaststelling van de regels behoeft tweederde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
g. In het zesde lid wordt de zinsnede “te weten vijfentwintig procent van de
verschuldigde bijdrage vervangen door: te weten respectievelijk vijfentwintig,
vijfendertig, twintig en twintig procent van de verschuldigde bijdrage conform de
voor dat jaar vastgestelde begroting.
I
Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid wordt “personen” vervangen door: leden.
J
Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:
a. Het eerste lid vervalt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid in
eerste tot en met derde lid.
b. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde en zevende lid in vierde
en vijfde lid.
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c.

In het vijfde lid (nieuw) wordt de zinsnede “de leden 1 tot en met 6 vervangen
door: het eerste tot en met vierde lid.

K
Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde lid in vijfde lid.
L
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het tweede tot en met vijfde lid vervallen.
b. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd luidende:
2. Het algemeen bestuur kan, met uitzondering van de bevoegdheden tot het
vaststellen van de begroting, de wijziging van de begroting en het vaststellen
van de jaarrekening, bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur,
tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.
c. Het zesde lid wordt vernummerd naar derde lid.
d. Het zevende lid vervalt.
e. Het achtste lid wordt vernummerd naar vierde lid.
M
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit drie andere leden.
N
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid vervalt de zinsnede “in zijn eerste vergadering na inwerking
treding van deze regeling” en wordt “de leden” vervangen door: de andere leden.
b. In het derde lid wordt “ten spoedigste” vervangen door: zo spoedig mogelijk.
c. In het vierde ld vervalt de zinsnede “, niet zijnde de voorzitter,”. De zinsnede “kan
te allen tijden ontslag nemen” wordt vervangen door: kan te allen tijde een verzoek
tot ontslag indienen. De tweede volzin “Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan
het algemeen bestuur” wordt vervangen door: Een verzoek daartoe wordt
schriftelijk ingediend bij het algemeen bestuur. De zinsnede “zodra in zijn opvolging
is voorzien” wordt vervangen door: zodra het algemeen bestuur het verzoek heeft
ingewilligd en in zijn opvolging is voorzien.
d. In het vijfde lid wordt de zinsnede “niet zijnde de voorzitter” vervangen door:
waaronder begrepen de voorzitter.
O
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
In het derde lid wordt de zinsnede “als ten minste” vervangen door: als meer dan.
P
Artikel
a.
b.
c.

18 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid, onderdeel e, wordt het “eigendom” vervangen door: bezit.
Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde lid in vierde lid.
In het vierde lid (nieuw) wordt de zinsnede “met uitzondering van de directeur”
vervangen door: waaronder begrepen de directeur.
d. Na het vierde lid worden vier leden toegevoegd, luidende:
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5. Het dagelijks bestuur is bevoegd regels vast te stellen over de ambtelijke
organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen
voor de directeur en het overige personeel.
6. Het dagelijks bestuur is bevoegd alle overige regelingen vast te stellen die
noodzakelijk zijn
7. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke
rechtshandelingen met uitzondering van privaatrechtelijke handelingen als
bedoeld in artikel 55a van de Wet en artikel 9 van de regeling.
8. Het dagelijks bestuur is bevoegd namens het openbaar lichaam, het dagelijks
bestuur en het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of
administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding
daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voorzover het het
algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist
Q
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid vervalt de zinsnede “in zijn eerste vergadering na inwerking
treding van deze regeling”.
b. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid in derde tot en met
zesde lid wordt na het tweede lid een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:
3. De voorzitter kan te allen tijde een verzoek tot ontslag indienen. Een verzoek
daartoe wordt schriftelijk ingediend bij het algemeen bestuur. Het ontslag
gaat in zodra het algemeen bestuur het verzoek heeft ingewilligd en in zijn
opvolging is voorzien.
c. In het vijfde lid (nieuw) wordt de zinsnede “ten spoedigste” vervangen door: zo
spoedig mogelijk.
R
In artikel 21 wordt het tweede lid geschrapt en vervangen door een nieuw tweede lid,
luidende:
2. De voorzitters wijzen uit hun midden een voorzitter van het in het eerste lid
bedoelde overleg aan.
S
In artikel 25, eerste lid wordt voor het woord “secretaris” vervangen door: ambtelijk
secretaris.
T
Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
1. De huidige tekst wordt vernummerd tot eerste lid;
2. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. De directeuren wijzen uit hun midden een voorzitter van het in het eerste lid
bedoelde overleg aan.
U
Hoofdstuk 8 vervalt.
Artikel 27 vervalt.
V
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt de zinsnede “vóór 1 juli in het jaar voorafgaande aan dat
waarvoor wij dient” vervangen door “niet eerder dan nadat de Provinciale Staten en
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de gemeenteraden van de deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld hun
zienswijzen in te dienen over het ontwerp”.
b. In het tweede lid wordt “1 april” vervangen door: 15 april.
c. In het derde lid wordt de zinsnede “het door elk van de deelnemers” vervangen
door: de door elk van de deelnemers, en wordt “bedrag” vervangen door: bijdrage.
d. In het zesde lid wordt de zinsnede “bij het dagelijks bestuur” vervangen door:
binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting. De woorden “de
ontwerpbegroting” worden vervangen door: de ontwerpbegroting bij het dagelijks
bestuur.
e. In het achtste lid wordt “15 juli” vervangen door: 1 augustus.
f. Het negende lid vervalt en na het achtste lid worden de volgende leden ingevoegd,
luidende:
9. Het eerste tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op
besluiten tot wijziging van de begroting met uitzondering van de in de leden
vermelde data.
10. Het eerste tot en met achtste lid zijn niet van toepassing op besluiten tot
wijziging van een begroting waarbij sprake is van een situatie dat een
deelnemer lopende een begrotingsjaar meer producten of andere producten
afneemt dan in een begroting is voorzien en die niet leiden tot een verhoging
van de bijdragen van de andere deelnemers of als er een verschuiving
plaatsvindt binnen de begrotingsposten die niet leidt tot een verhoging van de
bijdragen van de deelnemers.
11. Een wijziging van de begroting zoals omschreven in het 10de lid wordt
vastgesteld door het algemeen bestuur. Provinciale Staten en de
gemeenteraden worden over een vastgestelde wijziging geïnformeerd.
12. Het algemeen bestuur stelt vast of er sprake is van een wijziging van de
begroting zoals bedoeld in het 10de lid.
13. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de begroting behoeft tweederde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
W
Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het tweede lid vervalt.
b. Het derde tot en met vijfde lid worden vernummerd naar vierde tot en met zesde
lid.
c. Na het eerste lid wordt een nieuw tweede en derde lid ingevoegd, luidende:
2. Het dagelijks bestuur zorgt voor de toezending van de ontwerpjaarrekening
vergezeld van een behoorlijke toelichting aan Provinciale Staten en de
gemeenteraden en wel voor 15 april van het jaar volgend op het jaar waarop
de jaarrekening betrekking heeft.
3. Provinciale Staten en de gemeenteraden kunnen binnen 8 weken na
toezending van de ontwerpjaarrekening hun zienswijzen over de
ontwerpjaarrekening bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. Het
dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen voorzien van zijn reactie toe aan de
ontwerpjaarrekening zoals deze aan het algemeen bestuur wordt
aangeboden.
d. In het vierde tot en met zesde lid (nieuw) wordt telkens het woord “rekening”
vervangen door: jaarrekening.
e. In het vijfde lid (nieuw) wordt de zinsnede “het door elk van de deelnemers over
het betreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag” vervangen door: de door elk
van de deelnemers over het desbetreffende jaar verschuldigde bijdrage.
f. Na het zesde lid worden de volgende leden ingevoegd, luidende:
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7. Terstond na de vaststelling van de jaarrekening zendt het algemeen bestuur
de jaarrekening aan Provinciale Staten en de gemeenteraden, die hierover bij
de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
8. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken
na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan de minister.
X
Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid wordt zodanig gewijzigd, dat het komt te luiden:
1. Een batig saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd aan de algemene
reserves van het openbaar lichaam tot een maximum van het bedrag dat
conform het door het algemeen bestuur bepaalde weerstandsvermogen nodig
is.
b. In het tweede lid wordt de zinsnede “een nadelig saldo” vervangen door: een batig
of nadelig saldo. In het tweede lid onder a en b worden telkens de woorden “ten
laste” vervangen door: ten gunste of ten laste.
c. Het derde lid wordt vernummerd naar het vijfde lid.
d. Na het tweede lid worden een nieuw derde en vierde lid ingevoegd, luidende:
3. Indien besloten wordt een batig of nadelig sado geheel of gedeeltelijk ten
gunste of ten laste van de deelnemers te brengen geschiedt dit op basis van
de gerealiseerde omzet per deelnemer van het jaar waarop de jaarrekening
betrekking heeft.
4. Het dagelijks bestuur doet een voorstel tot verdeling van een batig
exploitatiesaldo aan het algemeen bestuur en de deelnemers tegelijkertijd
met het verzenden van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 29
tweede lid juncto artikel 28 tweede lid.
e. In het vijfde lid (nieuw) wordt “eenparigheid” vervangen door: tweederde.
Y
Na artikel 30 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende.
Artikel 30A Financieel beheer
Het algemeen bestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot de organisatie van de
administratie en het beheer van de vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen
dat aan de eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid, verantwoording en controle wordt
voldaan.
Z
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid wordt voor de punt toegevoegd de zinsnede: ,behoudens indien door het
algemeen bestuur een archiefverordening is vastgesteld die anders bepaalt.
AA
Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt de zinsnede “vijf jaar na inwerkingtreding” vervangen door:
vijfjaar na de eerste inwerkingtreding.
b. In het tweede lid wordt de zin “Uitreding is slechts mogelijk met ingang van 1
januari ” vervangen door: Uittreding s slechts mogelijk per 1 januari van enig jaar.
c. Het derde en vierde lid vervallen.
d. Het vijfde lid wordt genummerd in negende lid.
e. Na het tweede lid worden de volgende nieuwe leden ingevoegd, luidende:
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3. De gevolgen van de uittreding worden geregeld in een tussen het openbaar
lichaam en de uittredende deelnemer te sluiten vaststellingsovereenkomst,
waarin onder andere de resterende financiële verplichtingen van de
uittredende deelnemer worden vastgelegd.
4. Het algemeen bestuur stelt regels vast ten aanzien van de wijze waarop de
gevolgen van de uitreding worden bepaald en in een
vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd.
5. In de regels als bedoeld in het zesde lid wordt in ieder geval opgenomen dat
ten behoeve van de vaststelling van de uittredingskosten een onafhankelijke
registeraccountant wordt ingeschakeld. De opdracht daartoe wordt verstrekt
door het algemeen bestuur in overleg met de uittredende deelnemer.
6. Over de vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het derde lid wordt
besloten door het algemeen bestuur. Het besluit tot vaststelling van de
vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het derde lid behoeft tweederde
van de uitgebrachte stemmen.
7. De kosten van het opstellen van de vaststellingsovereenkomst komen voor
rekening van de uittredende deelnemer.
8. Nadat de vaststellingsovereenkomst tussen het openbaar lichaam en de
uitredende deelnemer is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden
om binnen 6 maanden de daarin voor de uittredende deelnemer
omschreven financiële verplichtingen aan het openbaar lichaam te voldoen.
BB
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het tweede lid wordt de zinsnede “het voorstel van het algemeen bestuur”
vervangen door: het voorstel van het algemeen bestuur daartoe.
b. In het derde lid wordt na de punt ingevoegd de zin: Het besluit tot vaststelling van
het liquidatieplan behoeft tweederde van de uitgebrachte stemmen.
c. Na het vierde lid wordt een nieuw vijfde lid ingevoegd luidende:
5. Indien nodig blijven de bestuursorganen van de regeling na het tijdstip van
de opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid.
CC
Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
De zinsnede “maakt daarvan onderdeel uit.” wordt vervangen door: maakt hiervan
onderdeel uit.
DD
Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid wordt de zinsnede “met ingang van de dag na de dag waarop
gedeputeerde staten haar ingevolge artikel 52, eerste lid, aanhef en onder j, in
samenhang met artikel 27 van de Wet in het register hebben opgenomen”
vervangen door: een dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is
gemaakt.
b. In het tweede lid wordt “Gedeputeerde staten” vervangen door: Gedeputeerde
Staten en de zinsnede “artikel 26 van de Wet bedoelde toezending” vervangen
door: artikel 53 van de Wet bedoelde toezending en publicatie.
c. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. Het eerste en tweede lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging, of
opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.
EE
Artikel 40 vervalt.
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Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Aldus besloten door,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Burgemeesters en wethouders van Aalten
Burgemeester en wethouders van Berkelland
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst
Burgemeesters en wethouders van Doetinchem
Burgemeester en wethouders van Lochem
Burgemeester en wethouders van Montferland
Burgemeester en wethouders van Oost-Gelre
Burgemeesters en wethouders van Oude IJsselstreek
Burgemeester en wethouders van Winterswijk
Burgemeester en wethouders van Zutphen
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