
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4.4 
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ALDUS VASTGESTELD 29 MAART 2022 
 
 
Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 
 
 
Te besluiten om: 
1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om akkoord te gaan 

met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende toelichting van de 
Omgevingsdienst Achterhoek. 

 
Inleiding 
Sinds 2013 worden VTH-taken op het gebied van milieu (Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving) voor gemeenten en de provincie uitgevoerd door zeven Gelderse 
omgevingsdiensten. Deze diensten hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling. 
Het college van de gemeente Doetinchem is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Thans wordt voorgesteld deze regeling op onderdelen te 
wijzigen.  
 
Argumenten 
1.1  De gemeenschappelijke regeling ODA moet worden gewijzigd.  
Het is op dit moment noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling van de ODA op een 
beperkt aantal onderdelen te wijzigen. De wijzigingen betreffen het volgende:  
 
Omgevingswet 
Naar verwachting treedt op 1 oktober 2022 dan wel 1 januari 2023 de Omgevingswet in 
werking. Met de inwerkingtreding van deze wet moeten begrippen en bepalingen in de 
gemeenschappelijke regeling worden aangepast zodat deze ook geldig zijn op het moment dat 
de Omgevingswet geldt.  
 
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Hierdoor hebben de meeste ambtenaren 
zoveel als mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Er is een aantal 
bepalingen in de gemeenschappelijke regeling die naar aanleiding hiervan moeten worden 
gewijzigd.  
 
Andere wijzigingen en actualisaties 
Daarnaast is van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele verbeteringen en actualisaties in de 
gemeenschappelijke regeling door te voeren. 
 
1.2.   Toestemming van de raad is noodzakelijk 
In artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de wijziging van een 
gemeenschappelijke regeling waarin het college samen met andere colleges van gemeenten en 
de provincie deelneemt, de toestemming behoeft van de raad. Dat is de reden dat de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling ODA nu aan de raad ter toestemming wordt voorgelegd.  
 
Financiën 
Aan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODA zijn geen financiële consequenties 
verbonden.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing.  
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Vervolg 
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODA komt tot stand indien twee-derde van 
het aantal deelnemers in de ODA hiermee akkoord gaan. Hierna zal de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling officieel bekend worden gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. Na bekendmaking treedt de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling in werking.  
 
Bijlagen 
Bij dit voorstel zijn de volgende bijlagen gevoegd:  
1. Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling ODA. 
2. Toelichting wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling ODA. 
3. Was-wordt-lijst van de wijziging. 
4. Definitieve versie gemeenschappelijke regeling ODA (met in geel de wijzigingen). 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 
 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over wijziging gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Achterhoek; 
 
gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
b e s l u i t:   
 
het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om akkoord te gaan met 
de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende toelichting van de 
Omgevingsdienst Achterhoek. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 29 maart 2022, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


