
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5 

 

 Doetinchem, 19 februari 2014 

 

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Achterhoek 

 

 

Voorstel: 

Toestemming aan het college verlenen voor het nemen van een besluit tot 

1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 

2012. 

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek heeft in zijn vergadering van 

2 oktober 2013 besloten om voor te stellen de gemeenschappelijke regeling van de ODA op 

twee punten te wijzigen. 

 

Artikel 10 

In artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODA zijn afspraken gemaakt 

over de verdeling van de kosten over de 10 deelnemende gemeenten en de provincie 

Gelderland. 

Tijdens de begrotingsvoorbereiding in maart 2013 bleek de in de GR vastgelegde verdeelsleutel 

onvoldoende aan te sluiten bij de geformuleerde uitgangspunten in het bedrijfsplan. Dit is de 

reden om de verdeelsleutel te wijzigen. De kern van de wijziging doet meer recht aan de door 

de partners ingebrachte taken en formatie. 

 

In de aanbiedingsbrief bij de begrotingen 2013 en 2014 hebben wij u aangekondigd de nieuwe 

verdeelsleutel te willen baseren op: 

- de loonkosten op basis van de daadwerkelijke ingebrachte loonsommen (inclusief 

vacatureruimte); 

- de overhead op basis van het aantal ingebrachte fte’s en 

- de (specialistische) inhuur op basis van de daadwerkelijk door de deelnemers ingebrachte 

budgetruimte voor (specialistische) inhuur (1 op 1). 

De begrotingen 2013 en 2014 zijn reeds met inachtneming van deze drie componenten 

samengesteld (en vastgesteld). 

Nu vindt de formele bekrachtiging plaats door middel van een wijziging van artikel 10 van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Artikel 28 

Artikel 28 van de GR gaat over de begrotingsprocedure. Dit artikel verwijst naar artikel 58 van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is vastgelegd dat na vaststelling van de begroting 

door het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling de deelnemende gemeenten 

de mogelijkheid hebben nogmaals een zienswijze in te dienen, nu bij de minister van 

binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Deze ‘achtervangprocedure’ is overgenomen in 

artikel 28 van de GR ODA. In de praktijk leidt dat tot verwarring, omdat het lijkt alsof er 

twee gelijkwaardige procedures bestaan voor het indienen van zienswijzen: één vóór 

vaststelling van de begroting en één daarna. De tweede procedure (indienen van een zienswijze 

bij de minister ná vaststelling van de begroting) is echter bedoeld voor speciale situaties, als 

een gemeente vindt dat het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling iets niet 

goed gedaan heeft bij het vaststellen van de begroting. 
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Wij stellen u voor de ‘achtervangprocedure’ uit artikel 28, lid 7 te halen. Hierdoor verdwijnt 

de verwarring over de dubbele procedure voor het indienen van zienswijzen. En tegelijk blijft 

het recht van gemeenten voor het indienen van een zienswijze bij de minister bestaan, omdat 

dit recht verankerd is in artikel 58 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over wijziging gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst Achterhoek; 

 

gelet op artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

b e s l u i t : 

 

toestemming aan het college te verlenen voor het nemen van een besluit tot 1e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 2012. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 februari 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 


