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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling ' Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regie 

Centraal Groningen'; 
II. uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling 'Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 

Archieven'; 
III. het college toestemming te geven tot het wijzigen van onderstaande gemeenschappelijke 

regeiingen: 
a. 'Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen- Drenthe'; 
b. 'Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'; 
b. 'Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen'; 

IV. toestemming/goedkeuring te geven voor het wijzigen van de volgende gemeenschappelijke 
regeiingen door de betreffende Algemeen besturen: 
a. gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde; 
b. gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen. 

Samenvatting 

De per 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeiingen dwingt tot aanpassing van vijf 
gemeenschappelijke regeiingen (GR's) waar de gemeente Groningen aan deelneemt. De overige GR's 
worden niet aangepast omdat ze al voldoen aan de wet of omdat eerst een inhoudelijke evaluatie 
plaatsvindt. 

Omdat bij twee, mede door de raad ingestelde, GR's geen raadsbevoegdheden zijn overgedragen wordt u 
voorgesteld uit die GR's te treden. Het betreft hier de GR Groninger Archieven en de GR ARCG. 

Uitvloeisel van de wetswijzigingen is dat de financiele stukken en alqemene beleidsstukken eerder aan uw 
raad worden gestuurd. U heeft daardoor langer de tijd om zich een oordeel over die stukken te vormen. 
Verder is nieuw dat raden altijd toestemming moeten geven voor het aangaan of wijzigen van een GR, ook 
als die slechts door het college of de burgemeester is aangegaan. Ook is wettelijk geregeld dat een 
dagelijks bestuur (DB) geen meerderheid in een algemeen bestuur (AB) van een regeling mag hebben. 
Tenslotte mogen er geen raadsleden in het AB van een GR zitten indien de GR uitsluitend door het college 
of de burgemeester is aangegaan. 

De wijzigingen in de GR's Meerschap en ARCG zijn door hun AB's vastgesteld. Uw raad dient nog wel zijn 
goedkeuring te geven. 
De GR's OV-Bureau, Groninger Archieven en Omgevingsdienst worden door het college gewijzigd. Uw 
raad moet ook hier mee instemmen. 

B&W-besluit d.d.: 15 december2015 





Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanieiding en doei 

De op 1 januari 2015 in werking getreden gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeiingen (Wgr) noodzaakt 
tot het checken en zo nodig aanpassen van de gemeenschappelijke regeiingen waar de gemeente 
Groningen aan deelneemt aan de daarin opgenomen nieuwe bepalingen. 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de samenstelling en de bevoegdheden van de besturen 
van de regeiingen, het moeten indienen van de (algemene en financiele) beleidskaders en nieuwe 
tijdstippen voor de indiening van de (ontwerp)begroting en jaarrekening. 

In gemeenschappelijke regeiingen (GR's) die alleen door gemeenteraden zijn ingesteld mogen nu geen 
collegeleden zitting meer hebben. Ook mogen in Algemene besturen (AB's) de daardoor of daaruit 
benoemde Dagelijks besturen (DB's) geen meerderheid vormen. 

In Groningen speelt dit een beperkte rol. Alleen de GR ARCG en de GR Groninger Archieven kenden een 
gecombineerd DB en AB. Daarin is een verandering aangebracht door in de regeling ARCG slechts toe te 
staan dat er 3 DB-leden benoemd kunnen worden. In de GR Groninger Archieven zai het DB uit 2 leden en 
een extern lid bestaan. 
Aan het vereiste van het aanleveren van de algemene en financiele beleidskaders wordt binnen de 
gemeenschappelijke regeiingen al voldaan door het al in een vroegtijdig stadium aanleveren van de 
gegevens voor het opstellen van de jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenprognoses. 

Kader 

Wet gemeenschappelijke regeiingen. 
Gemeentewet. 

Argumenten en afwegingen 

Omdat het hier met name om technische door de wet voorgeschreven wijzigingen gaat bestaat er 
nauwelijks beleidsvrijheid om anders te beslissen. Die vrijheid is in feite alleen aanwezig in het aanwijzen 
van het aantal AB of DB-leden. In de GR's is in nagenoeg alle gevallen de keus gevallen op een AB van ten 
hoogste het aantal deelnemende bestuursorganen en een DB van maximaal drie leden. 

Omdat bij twee, mede door uw raad ingestelde, GR's geen raadsbevoegdheden zijn overgedragen wordt 
voorgesteld uw raad uit die GR's te laten treden. Het betreft hier de GR Groninger Archieven en de GR 
ARCG. 

Gemeenschappelijke regeiingen kunnen, indien dat in de regeling is opgenomen, worden gewijzigd door 
hun Algemeen besturen. Of, en dat geldt voor de meeste regeiingen, door een gelijkluidend besluit van de 
deelnemende bestuursorganen. 
De GR Meerschap Paterswolde en de GR ARCG zijn regeiingen door hun AB's kunnen worden gewijzigd. 
Daar hebben zij gebruik van gemaakt. 
De GR's OV-bureau, Omgevingsdienst en Groninger Archieven dienen door het college te worden 
vastgesteld. 

Voor alle GR's is voor wijzigingen toestemming van de raden vereist. De raden kunnen dit slechts weigeren 
vanwege strijd met het recht of het algemeen belang. De wijzigingen zijn juist bedoeld om te voldoen aan 
de wet zodat er geen weigeringsgrond voor de raad aanwezig lijkt te zijn. 

Niet alle gemeenschappelijke regeiingen waar de gemeente Groningen aan deelneemt worden gewijzigd. 
Alleen die regeiingen die een openbaar lichaam, bedrijfsvoering organisatie of gemeenschappelijk orgaan 
hebben of waar de planning & begrotingscyclus moet worden aangepast zijn meegenomen. 

Maatsohappelljk draagvlak en participatie 

Omdat het vooral gaat om technische aanpassingengaat, heeft dit voorstel geen maatschappelijke impact. 



Financiele consequenties 

Er zijn geen financiele consequenties. 

Overige consequenties 

Er geldt een wettelijke overgangsperiode van een jaar. Formeel hadden de regeiingen uiterlijk 1 januari 
2016 in werking moeten treden. Inwerkingtreding vindt plaats na publicatie van de wijzigingen, en 
publiceren kan pas na instemming door uw raad. Doordatde laatste wijzigingen pas begin december 
binnen zijn gekomen is het niet gelukt alle betreffende regeiingen tijdig aan te passen en ook nog tijdig in 
procedure te brengen. Dit heeft echter geen juridische gevolgen. 

Vervolg 

De verplichting de regeiingen aan gedeputeerde staten te zenden berust alleen voor de GR ARCG bij de 
gemeente Groningen. Na goedkeuring door uw Raad dient dit onverwijid te geschieden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 





GEMEENSCHAPPEUIKE REGELING SAMENWERKINGSVERBAND AFVALBEHEER 
REGIO CENTRAAL GRONINGEN 2016 

Gemeenschappetijke regeling tussen degemeenten Bedum, Groningen, Haren, Grootegast, 
Leek, Marum, Ten ioer en Zuldhorn. 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bedum, Groningen, Haren, 
Grootegast, Leek, Marum, Ten Boer en Zuldhorn, teder voor zover zij voor de eigen 
gemeente bevoegd zijn; 

Overwegende: 

dat de gemeenten Adorp, Aduard, Bedum, Groningen, Haren, Leek en Ten Boer In 1985 de 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Centraal Groningen hebben vastgesteld, 
daama gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling ARCG 1991, die is vastgesteld door de 
gemeenten Bedum, Groningen, Haren, Grootegast, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn; 

dat deze gemeenten het wenselijk vinden om samen te werken aan preventie, aan 
hoogwaardige bewerking en hergebruik van afvalstoffen, aan het houden van 
overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer, en mogelijk andere 
milieu- en reinigingstaken; 

dat de ARCG een omvangrijke rol speelt irt afvalbeheer, wat onder meer blljkt urt de 
afvalverwerkingscontracten met Attero en andere afvalverwerkingspartijen, de contracten 
met SANOG en SOZ06, het PPS-contract met Stainkoein BV en het raamcontract inzake het 
stortplan; 

dat deze ontwikkelingen tot gevolg hebben dat voor de ARCG een slagvaardig bestuur en 
een adequate besluitvorming nodig zijn; 

dat wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regeiingen van 1 januari 2015 moeten 
worden verwerkt In de gemeenschappelijke regeling van de ARCG; 

dat de gemeenschappelijke regeling ARCG 2002, zoals die Is vastgesteld door de raden en 
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bedum, Groningen, Haren, 
Grootegast, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn, en goedgekeurd bij besluit van 
gedeputeerde staten in 2(K)1, moet worden geactualiseerd. 

Getet op de Wet gemeenschappelijke regeiingen en de Gemeentewet; 

Besluiten de gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingsverband afvalbeheer regio 
centraal Groningen" te wijzigen en vast te stellen als volgt: 
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Artikel 39. 
Deze regeling kan worden opgeheven bij besluit van de 
raad van de gem^nte en de minister gezamenlijlc Het 
algemeen bestuur stelt een liquidatieptan op dat vocHxiet in 
de verplichting van de raad van de gem^nte en de 
minister om alle rechten en plichten van bet openbaar 
lichaam over de deelnemers te verdeien op een in het plan 
te bepaien wijze. 

Artikel 38. 
Deze regeling kan worden opgeheven bij besluit van de 
nunister en het college. Het algemeen bestuur stelt een 
liquidatieplan op dat voorziet in de verplichting van de 
minister en van de gemeente om alle rechten en plichten 
van het openbaar lichaam over de minister en de gemeente 
te verdeien op een in het plan te bepalcn wijze. 

Aangepast i.v.m. omzetting tot coltegeregeling 

Artikel 40. 
Deze regeling ireedt in werking met ingang van de tweede 
dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij 
wordt geplaatsi. 

Artikel 39. 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de 
eerste dag van de kalendermaand, volgend op de 
bekendtnaking in de Staatscouranl door de minister. 
2. Het college zendt de regeling in aan gedeputeerde staten 
van de provincie. 

Aangepast aan het nieuwe anikel 26 Wgr. 

Artikel 41. 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling 
Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven*. 

Geen wijzigingen 



IS 
Artikel 36. 
Toetreding tot de regeling kan geschieden bij ^n daanoe 
strekkend gezamenlijk besluit van de raad van de 
gemeente, <k minister en de toe te treden bestuursorgaaen 
of rechtspersoon. 

W ij/iyinjiSNooi stel 
Artikel 35 
Toetreding tot de regeling kan geschieden bij een da t̂oe 
strekkende besluiten van de minister en het college, na 
verkregen toestemming van de raad van de gemeente. 
alsmede de toe te treden bestuursorganen of 
rechtspersonen, 

Aangepast Ivjn. cHnzetting tot collegeregeiing 
Vanaf dit artikel hemummering door verwijdering 
voormalig artikel 35 

Artikel 37. 
1. 

2, 

Uittreding. in geval van drie of meer partijen, uit de 
regeling kan geschieden door toezending van een 
daartoe strekkend besluit van de raad van de 
gemeente of de minister. 
Het al̂ meen bestuur regelt de gevolgen van de 
uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van 
het jaar volgend op dat waarin 6ooi de zorg van het 
dagelijks bestuur de bekendmaking van de uittreding 
in de Nederlandse Staatscourant is geschied. 
De kosten van uittreding komen voor rekening van de 
uittredende partij. 

Artikel 36. 
1. Uittr^ing uit de legeling kan geschieden door 

toezending van een daartoe strekkende besluiten van 
de minister en het college. Het college overlegt daarbij 
ook hcl besluit tot toestenmiing van de raid van de 
gemeente. 

2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de 
uittreding. De uittreding gaat in op de eerste dag van 
het jaar volgend op dat waarin door de zwg van het 
dagelijks bcstutrr de bekendmaking van de uittreding 
in de Nederlandse Staatscourant is geschied. 

3. De kosten van uittrading komen v^r rekening van het 
uittredend college van bm^meester van wediouders 
van een genr>eente of, in geval van uittreding van de 
minister, voor rekening van de minister̂  

Aangefmst i.v.m. omzeuing tot coltegeregeling 

Artikel 38. 
Deze regeling kan worden gewijzigd bij besluit van de 
ra«l van de genM»nte en de minister gezamenlijk. 

Artikel 37. 
1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij besluit van de 
minister en van het college. 
2. Het college heeft voor het besluit tot wijziging van de 
regeling de toestemming van de raad van zijn gemeente 
nodig. 

Aangepast i.v.m. omzetting tot coilegeregelitig 
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t. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks 

bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun 
taak ierzijde. Hij is in de vergaderingen van het 
algemeen en dagelijks bestuur aanwezig en heeft 
daarin een adviserende stem. 

2. Met inachtneming van artikel IS, derde lid, wmtlen 
alle stukken. die van het algemeen of het dagelijks 
bestuur uitgaan door de directetir mede ondertekend. 

1. De directeur staat het algemeen bestuur, het 
dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van 
hun taak terzijde. Hij is in de vergaderingen van het 
algenmn en dagelijks bestuur aanwezig en heeft daarin 
een adviserende stem. 
2. Met inachtneming van anikel 14, vijfde lid, 
worden alle stukken. die van het algemeen of het dagelijks 
bestuur uitgaan door de directeur mede ondertekend. 

Artikel 33. 
Het overige personeel wordt in dienst genomen, geschorst 
of ontslagen dots het dagelijks be^ur. Het dagelijks 
bestuur is bevoegd deze bevoegdheden aan de directeur te 
maiRkteren. 

Artikel 33 
Het overige personeel wordt in dienst genon^n. geschorst 
of ontslagen door het dagelijks bestuur. 

De tweede volzin over mandaat kan vervallen, nu 
deze bevoegdheid ex artikel 10:3 lid 1 Awb altijd 
bestaat. 

Artikel 34. 
De lechlspositieregeling van de gen^nte, zoals deze 
thans luiden en in de toekomst na wtjziging zullen Itiiden, 
is op het personeel van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 34 
1. Het dagelijks bestuur stelt de rechtspositie- en 
arbeidsvoorwaardenregeling vast. 
2. Het dagelijks bestuur volgt bij de vaststelling van de 
regeiingen, bedoeld in het eerste lid, zoveel mogelijk de 
rechispositieregeling van de gemeente Groningen. 
3. Een regeling die afwijkt van de in het tweede lid 
bedoeSde t̂ chtsposiUeregeling, bchoeft de instemming van 
de regionale vakbondsbestuurders. 

De bepaling is veriietderd omtrent weike regeling 
van toepassing is, en dat het een bevoegdheid van 
het dagelijks bestutir is om de regels vast te stellen. 

Artikel 35 
1. Gedeputeerde Staten ontvangen tegeiijk met de 

leden van het algemeen en dagelijks bestuur de 
agenda van de verg l̂eringen van het algemeen 
en dagelijks bestuur. 

2. Een doOT ̂ deputeerde staten aan te vdjzen 
ambtenaar kan, op uitnodiging, de vergaderingen 
van het algemeen of dagelijks bestuur bijwonen. 
In die ^valien heeft hij een adviseremk stera 

is verwijderd 
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archiefbewaarplaatsen van de gemeente. 

Artikel 29. 
1. De bestuursorganen van de genneente en de minister 

doen het dagelijks bestuur mededeling van de bij hen 
in voorbereiding zijnde maatregelen en plannen die 
voor ik behartiging van de belangen, bedoeld in 
artikel 2. voor het Regionaal Historisch Centrum 
"Groninger Archieven' van belang zijn. 

2. De bestuursorganen van de gemeente en de minister 
kuniuen bij de in het eerste lid bedoelde meddling 
het gevoelen vragen van bst dagelijks bestuur. Ook 
ongevraagd kan het dagelijks bestuur zijn zienswijze 
daaromtrent aan de gemeente of minister kenbaar 
maken. 

Artikel 29 
1. Het college en de minister doen het dagelijks bestuur 

mededeling van de bij hen in voorbereiding zijnde 
maatregelen en plannen die voor de behartiging van 
de belangen, bedoeld in anikel 2, voor het Regionaal 
Hi-storisch Centrum 'Groninger Archieven' van belmig 
zijn. 

2. Het college en de minister kunnen, bij de in het eerste 
lid bedoelde mededeling, het gevoelen vragen van fH:t 
dagelijks bestuur. Ook ongewaagd kan het dagelijks 
bestuur zijn zienswijze daarommnt aan de gemeente 
of minister kenbaar maken. 

Dit artikel is aangepast aan het feit dat dit een 
collegercgeling is. Zodoende kunnen geen 
verpUchtingen aan de raad worden opgelegd. 

Artikel 30. 
1. Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, 

schorsing en ontslag van de dira:tcur van het 
Regionaal Histori^h Centrum 'Groninger 
Archieven'. 

2. Het dagelijks bestuur maakt voor de beimming van 
de directeur t^n voordracht op. 

Artikel 30 
Het dagelijks bestuur beslist omtrcnt benoeming, schorsing 
en ontslag van de directeur van het Regionaal HistCHrisch 
Centrum 'Groninger Archieven*. 

De benoeming, sch(»^ng en ontslag Is SIIKIS 1 
januari 2015 een bevoegdheid van het dagelijks 
bestutn- (art 33b lid 1 onder d Wgr). 

Artikel 31. 
1. De directeur is belasi met de uitvoering van de 

werkzaambeden, taken en bevoegdheden van het 
Regionaal Histwisch Centrum 'Groninger 
Archieven' die voortvloeien uit de behartiging van de 
belangen, bedoeld in sutikel 2, derde lid, voorzover 
die uitvoering niet is opgedragen aan het algemeen 
bestuur. dagelijks bestuur of de voorzitter. 

2. Het al^meen bestuur stelt voor de diraaeur een 
instructie vast. 

3. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de 
directeur. 

ArtUcel31 
1. Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een 

instructie vast. 
2. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de 

directeur. 

Nu benoeming van de directeur door l»t dagelijks 
bestuur moet gesdueden (zie hierboven), ligt het 
voor de hand ook de vervanging en instnK;tie door 
het dagelijks bestuur te laten regelen. 

Artikel 32. Artikel 32. 
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Artikel 27. 
1. Overeenkomstig door het algem^n bestuur vast te 

stellen regels, die aan getteputeerde staten worden 
medegedeeld. draagt het dagelijks bestuur zorg voor 
de archiefbescheiden van het Regionaal Historisdi 
Cenuuffl 'Groninger Archieven'. 

2. De archiefbescheiden van het Regionaal Historisch 
Centrum 'Groninger Archieven' die op grond van de 
Archiefwet 1995 moeten worden over^brKsht, 
komen te benisten in de door het algemeen bestuur 
als zodanig aangewezen archiefbewaarplaats in 
Groningen. 

ij/iyin^svoorstel 
Artikel 27. 
1. Overeenkomstig door het algemeen bestuur vast te 

stellen regels, die aan gedepinrarde staten van de 
provincie worden medegedeeld, draagt het dagelijks 
bestuur zorg voor de archiefbescheiden van het 
Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'. 

2. De archiefbescheiden van het Regionaal Historisch 
CtenU"um 'Groninger Archieven' die op grond van de 
Archiefwet 1995 ntoeten worden overgebracht, kon^n 
te beriLsten in de rijk.sarchiefbewaarplaats in de 
provincie. 

3. De directeur is belast met het beheer van de 
archiefbesclwiden. bedoeld in het eerste lid. 

4. De minister en de het college van de gemeente kunnen 
de staat waarin de onder hun verantwoordclijkheid bij 
het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' berustende archieven zich bevinden 
onderzoeken. 

Aanpassingen i.v.m. de defmitiebepalingen. 

Artikel 28 
1. Het Regionaal Historisch Centrum 'Gronini^r 
Archieven' verstrekt desgevraagd aan de minister en de 
gemeente de voor de uitoefening van hun taak benodigde 
inlichtingen. De minister en de gemeente kunt^n inzage 
vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voorzover 
dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig 
is.. 
2. Het Regionaal Historisch Cenuum 'Groninger 
Archieven' stelt de minister en de gemeente te alien tijde 
inde gelegenheid toezicht te houden op het bepaalde bij of 
krachtens de Archiefw^ 1995 ten aanzien van de 
archiefbescheiden die benisten in de 
rijksarchiefbewaarplaats in Groningen en de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats van Groningen. 

Artikel 28 
1. Het college, de minister en het Regionaal Historisch 

Centrum 'Groninger Archieven' versu^kken elkaar 
desgevraagd inlichtingen en gegevens welke zij nodig 
achten voor de uitoefening van hun taak. 

2. De minister en het college kunnen inzage vorderen 
van zakelijke gegevens en bescheiden van het 
Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven', 
voor zover dat voor de vervulling van hun taak 
redelijkerwijs nodig is. 

3. Het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' stelt de minister en het college te alien 
tijde in de gelegenheid toezicht te houden op het 
bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 ten 
aanzien van dc archiefbescheiden die benisten in de 
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de 

Aanpassingen i.v.m. duidelijk maken wie (van de 
gemeente) inzage kan veriangen. 
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betrekking tot de organisatie van de financiele 
administratie en van iKt kasbeheeren de boekhouding van 
het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'. 
Deze regels behoeven de instemming van de minister en 
de gemeente. 
2. Bij deze regeling wordt bepaald welke ambtenaren 
van het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' nwl het doen van ontvangstcn en betalingcn 
worden belast. 
3. Het algeoKen bestuur stelt regels vast met beUekking 
tot de controle op de financiele administratie en het 
k^beheer. Deze regels behoeven de instemming van de 
minister en de genmnte. 

jzi;j;iii^sv(M»rslil 
administratie en van het kasbeheer en de boekhouding van 
het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'. 
Bij deze regels wordt bepaald welke ambtenaren van het 
Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven' met 
bet doen van ontvangsten en betalingen worden belast. 
2. Het algem^n bestuur stelt regels vast met 
benrekking tot de controle op de financiele adminismitie en 
het kasbeheo'. 
3. Het algemeen bestuur necmt de besluiten, bedoeld in het 
eerste en tweede lid, met een meerderheid van twee derde 
van de uitgebrachte stemmen. 

{(H'lichlint 
algemeen bestuur melt dc verordeningen vast (art. 
35 lid 6 jo. art. 212 en 213 Gemeentewet). 

Artikel 26 
3. De minister en de genwente kunnen gezamenlijk 

nadere regels stellen over het fmancieel en materieel 
beheer, over de inrichting van de begroting, het 
fmancieel verslag, jaarverslag en aaiid»:ht^unten 
vocM" de »;countantscontrole. 

Geen wijzigingen 



Iluidiije i cgclin^ NVijzisinj'.svoor.slel Toelichtin^ 
werkzaambeden, het gevoerde beleld in het algemeen 
en de doelmatigheid en doeltreffendteid van zijn 
werkzaambeden en v^rkwijze in het bijzonder in het 
afgelopen kalenderjaar. 

4. Het algemene bestuur stelt de in het eerste en derde 
lid bedoeld stukken algemeen verkrijgbaar. 

gevoerde beieid in het algemeen en de doelmatigheid 
en doelueffendheid van zijn werkzaambeden en 
werkwijzc in het bijzonder in het afgelopen 
kalenderjaar. 

4. Het dagelijks bestuur zendl de jaarrekening binnen 
twee weken na de vasLstelling, doch in ieder geval 
v6dr 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop 
de jaarrekening betrekking heeft. aan gedeputeerde 
staten van de provincie, raad van de gemeente en de 
minister. 

5. Het algemeen bestuur stelt dc in het eerste en derde lid 
bedoelde stukken algemeen verkrijgbaar. 

Artikel 23 
1. Een batig saldo kan worden bestemd voor vorming 

van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van deze 
reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur. 
gchoord de raad van de gemeente en de minister. 
Voorzover een batig saldo niet wordt aangewend voor 
de reserve wordt het saldo naar rato van de jaarlijkse 
bijdrage uitgekeerd aan de gemeente en de minister. 

2. De reserve in enigjaarbedraagt niet meer dan tien 
procent van de gezamenlijke bijdragen van de 
minister en de gemeente van dat jaar tenzij de minister 
en de raad van de gemeente gezamenlijk een ander 
percentage vaststellen. 

Artikel 23 
1. Een batig saldo kan worden bestemd voor vorming van 
of toevoeging aan de reserve, of kan worden uitbetaald. De 
hoogte van deze reserve wordt bepaald door het algemeen 
bestuur, gehoord de minister en de raad van de gemeente. 
Voor zover een batig saldo niet wordt aangewend voor de 
reserve wordt het saldo naar rato van de jaarlijkse bijdrage 
uitgekeerd aan de minister en de gemeente. 
2. De reserve in enig jaar bedraagt niet meer dan tien 
procent van de gezamenlijke bijdragen van de minister en 
de gemeente van dat jaar. 

Lid 2 schrijlt voor dat het percentage reservering 
maximaal 10% is. Slechts voor het wijzigen van 
overgedragen bevoegdheden is verandering buiten 
de oflicieie wijzigingsprocedure mogelijk (zie art 
10 lid 2 Wgr). Het veranderen van het percentage 
kan dus niet aan dc minister en gemeente worden 
overgelaten. 2kxioende is deze zinsnede v^wijderd. 

Artikel 24 
Na ontvangst van het fmancieel verslag en het jaarverslag 
stellen de minister en de raad van de gemeente de 
deHnitieve bijdragen vast. Zij delen dit mede aan het 
Regionaal Historisch Centtum 'Groninger Archieven'. 

Artikel 24 
Bij het jaarverslag stelt het algemeen bestuur de definitieve 
bijdragen van de minister en de gemeente vast. 

De vaststelling van de definitieve bijdragen is een 
bevoegdheid van het algemeen bestuur. Deze 
bijdrage wordt vastgesteld in de begroting. 
Conform artikel 34, eerste lid, van de Wgr is dit een 
bevoegdheid van het algemeen bestuur. De in de 
begroting opgenomen bedragen vormen een 
verplichte uitgave voor de deelnemers. 

Artikel 25. 
1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met 

Artikel 25 
1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met 
betrekking tot de organisatie van de flnancicle 

In het oude eerste en derde lid wordt bepaald dat 
goedkeuring van de gemeente en minister vereist is. 
Dat is in strijd met artikel 10:26 Awb. Het 



Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is artikel 
19 voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, 

i.!/.iij;in.si;sv(H»rste 
1. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot 
uiterlijk het eind van het desbetrefTende bcgrotingsjaar 
worden genomen. 
2. De artikelen 18 en 19, eerste en iwetsle lid. zijn van 
overeenkomstige toepassing met uitzondering van die 
wijzigingen, waarbij geen verarKlering wordt gebracht in 
de bijdragen, bedoeld in artikel 16. ecrste ltd. Het 
dagelijks iKstuur zendt de begrotingswijziging binnen vier 
weken na de vaststelling aan gedeputeerde staten van de 
provincie. 

I Oelkltliitu 
mogelijk". Er moet explictet bepaald worden 
wanneer artikel 18 en wel en wanneer niet van 
overeenkomstige toepassing zijn. Dat is thans 
aangepast 

Vanaf dit artikel wordt de oude muiunering 
vervolgd vanwege het invoegen van een nieuw 
artikel 19. 

Artikel 21 
1. De nuKl van de gemeente en de minister voldoen de 
vertKhuidigde bijdrage bij wijze van voorschot in twaalf 
gelijke tormijnen. 

2. In afwijktng van het eerste lid kunnen de gemeente en 
de minister de bijdragen bij wijze van voorschot voldoen 
in door hen n»ier te bepaien termijnen. 

Artikel 21 
1. De minister en de gemeente voldoen de verschuldigde 
bijdrage bij wijze van voorschot in twaalf maandelijkse 
temujnen. 
2. In afwijking van het eerste lid kunnen de minister en de 
gemeente de bijdragen bij wijze van voorschot voldoen in 
door hen naler te bepaien termijnen. 

Anikel 22 

Het algemeen bestuur brengt jaarlijks aan de minister 
en de raad van de geiiKente vow 1 ^ 1 een 
financial verslag uit dat vergezeld gaat van een 
verkiming omtrent de geurouwheid en de 
rechtnmtigheid, afgegeven door een accountant als 
bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Bujgerlijk 
Wetboek 

Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat 
medewerking wordt verleend aan dota- of namens de 
Kcountant van de gemeente of de accoununt van de 
minister in te stellen onderzoeken naar de door de 
Kxountant, bedoeld in het eerste lid, verrichte 
(controle)werkzaamheden. 
Het algemeen bestuur brengt jaarlijks een verslag aan 
de minister en de raad van de gemeente uit van de 

Artikel 22 
1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar 

na het ja^ waarvoor de jaarrekening dient, een 
vocvlopige jaarrekening aan de minister en de raad van 
de gemeente. Dc voorlopige jaarrekening gaat 
vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid 
en de rechtmatlgheid, afgegeven door een accountant 
als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

2. Het algen̂ en bestuur draagt er zorg voor dat 
medewerking wordt verleend aan door of namens de 
iK;couniant(s) van de minister en de gemeente in te 
stellen onderzoeken naar de door de accountant, 
bedoeld in het eerste lid, verrichte 
(controle)werkzaamheden. 

3. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks aan de minister 
en de raad van de gemeente voor 15 april een 
inhoudelijk verslag uit van de werfctaamheden. het 

Dit artikel is aangepast aan de nieuwe financigle 
bepalingen in artikel 34, 34b en 35 Wgr. Zo is er 
een vcKirlopIg jaarverslag gelntnsduceerd (lid 1). 



Ihiidiuc icuclinu 
activiteiten van dat jaar. De begroting is voorzien van 
een postgewijze toelichting 

4. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerpbegroting met 
toelichting onverwijid toe aan het algemeen bestuur, 
de raad van de genneente en de minister. 

5. De ontwerpbegroting met toelichting vrorden door de 
zorg van de gemeente en de minister voor een letter 
ter inzage gelegd en, tegen betaling van kosten, 
algemeen verkrijgbaar gesteld; 

6. De raad van de gemeente en de nunister kunnen het 
dagelijks bestuur voor I juni van hun gevoelen 
omtrent de ontwerpbegroting en toelichting doen 
blijken. 

7. Het algemeen bestuur stelt de begroting met 
toelichting vast uiterlijk I juli van het jaar, 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting moet 
dienen. 

8. Terstond na de vaststelling wordt aan de raad van de 
gemeenten en de minister de begroting ter 
goedkeuring toegezonden. 

VN iJ/i«»iii{»sv()orstel 
artikel 17, vierde lid. 

4. In de toelichting op de ontwerpbegroting worden de 
aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten 
beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke 
belangen en resultaten het Regionaal Historisch 
Centrum 'Groninger Archieven' met de activiteiten 
nastreeft, op welke wijze de activiteiten zullen 
worden uitgevoerd en voor welke doelgroepen zij 
zijn bestemd. 

5. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van het 
college en de minister voor een ieder ter inzage 
gelegd en tegen betaling van kosten algemeen 
verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de 
verkrijgbaarstelling geschiedt openbare 
kennisgeving. 

6. De raad van de gemeente en de mini.ster kunnen bij 
het algemeen bestuur hun zienswijze over de 
ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks 
bestuur voegt de commentaren waarin deze 
zienswijze is vervat bij de oniwetpbegroting. zoals 
deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

'I'oelichtinii 

Artikel 19 
1. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het 

jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient 
2. Nadat deze is vastgesteld. zendt het algemeen 

bestuur, zo nodig, de begroting aan de raad van de 
gemeente en de minister, die ter zake bij 
gedeputeerde staten van dc provincie hun zienswijze 
naar voren kunnen brengen. 

3. Het dagelijks bestuur zendt dc begroting binnen twee 
weken na de vaststelling, doch in ieder geval v66r I 
augusius van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor 
de begroting dient aan gedeputeerde staten van de 
proviiK îe. 

Voor de leesbaarheid is artikel I8-oud opgesplitst 
waarbij de systematiek van de artikelen 34 en 35 
Wgr is gevolgd. 

Artikel 20 Anikel 20 Dit artikel was te onbepaald door "zo veel 



Ihiidiuc 
bedoeW in artikel 3 van de Wet op het spcclfiek 
cultuurbeleid. 

3. Het dagelijks bestuur zeiKlt het onlwerpbeleidsplan en 
de ontwerp-meerjarenbegrotlng aan het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur stelt ze vast. Dertien 
maaiKlen voorafgaand aan de periode waarop het 
beleidsplan en de meeijarenbegroting betrekking 
hebben, worden deze toegezonden aan de minister en 
de raad van de geme«nie. 

4. De minister en de genwentcn maken, binnen twee 
maanden na ontvangst van de in IKI derde lid 
genoenvle stukken, gezamenlijk afsfvaken met het 
Regional Historisch CcnUum 'Groninger Archieven' 
over te behalen resultaten voor de komende vier jaren. 

ij/itiini'svooi'.ste 
cultuurbeleid. 

Het dagelijks bestuur zendt het onlwerpbeleidsplan en 
de ontwerpntKerjarenbegroting aan het algemeen 
bestuur. Het algemeen testuur steh ze vast Dertien 
maanden voorafgaand aan de periode waarop het 
beleidsplan en de m r̂jarenbegroting betrekking 
hebben, worden deze toegezonden aan de minister en 
de raad van de gemeente. 

De minister en het college maken, binnen twee 
maanden na ontvangst van de in het derde lid 
genoemde stukken, gezamenlijk afspraken met het 
Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' over te behalen resultaten voor de 
komende vier jaren. 

oel ic l i t i i i i 

Artikel 19 
1. Het dagelijks bestuur stelt jaarlijks vd6r I mel een 

ontwerp-begroting en een toelichting op voor het 
volgende kalenderjaar, een en ander met inachtteming 
van het beieid, bedoeld in artikel 2, vierde lid. de 
algemene aanwijzingen, bedoeld in artikel 2, vijfde lid 
en met inachtneming van de afspraken, bedoeld in 
artikel 18, vierde lid.. 

2. In de toelichting worden de aard en de omvang van de 
voorgenomen mrtivlteiten beschreven. Dwbij wordt 
aangegeven welke belangen en resultaten het 
Regionaal Historisch Centtnim 'Groninger Archieven* 
met de activiteiten nastreeft, op weike wijze de 
activiteiten zullen worden uitgevocMrd en voor welke 
doelgroepen zij zijn bestemd. 

3. De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de 

Artikel 18 
1. Het dagelijks bestuur zendt luterlijk 15 ^ 1 van het 

jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient de algemene financiele en beleidsmatlge 
kaders atm de raad van de gemeente en de minister. 

2. Het dagelijks bestuur biedt jaariijks, ten minste acht 
weken voor de In artikel 20a, eerste lid, bedoelde 
vaststelling, de raad van de gemeente en de minister 
een ontwerp aan voor de begroting met toelichting 
van Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' en een meeijarenraming met toelichting 
voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgeiKle 
jaren, 

3. Bij het opstellen van het ontwerp voor de begroting, 
bedoeld in het eerste lid, necmt het algemeen b^tuur 
het archiefbeleid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, de 
algemene aanwijzingen, bedoeld In artikel 2, derde 
lid In acht en daamaast de afspraken. bedoeld In 

Dit artikel is aangejm aan de nieuwe fmaacMe 
bepalingen in artikel 34,34b en 35 Wgr. Zo is er 
een kademota geuttroducrard (lid t) en is de 
termljn voor ziensvrijzen opgerekt naar acht weken 
(lid 2) 
Voorts moet de b^roting aangeboden worden aan 
gedeputeerde staten als financleel toezichthouder 
(art. 34 lid 2 Wgr). 

Aangepast i.v.m. omzetting tot collegeregeling. 
Tevens is dit artikel ge^litst in twee artikelen in 
verband met de leesbaarheid (artikel 19). 



I l i i id i i ie t ei»elin< 
van de start van het Regionaal Historisch Centrum 
'Groninger Archieven' worden omgezet in eeu 
huurovereenkomst tussen de Rijksgebouwendienst en 
het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven'. Voorzover mogelijk worden de 
voorvtmarden uit de aanvankeiijke 
huiHovereenkomslen geresp l̂eerd en overgenomen 
in de vervangende huurovereenkomst 

5. Indien het toetreden tot deze regeling van andere 
bestuursorganen of het sluiten van 
samenwerkingsover̂ nkomsten met derden, er toe 
leidt dat een dral van de lasten voortvloeiende uit de 
investeringen als bedoeld in de in het twe»le lid 
aangegeven investerings- en exploitatiebegroting, 
door deze bestuursorganen en/of derden worden 
gedragen, worden de fmanciile voonklen die 
daardoor ontstaan op de door de miai«er en de 
gemeente verschuldigde jaarlijkse bijdrage nam" rato 
in mindering gebracht 

6. Indien de mlnis^r of de gemeente een aidere taak 
opdragen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel 
d, waarvan de kosten niet zijn op te vangen in de 
begroting wordt daiffvoor door de minister of de 
gemeente in aanvulling op de jam-lijkse bijdrage een 
speciale tevoren overeengekomen vergoeding betaald. 

N\ i jzii!;inijsvo()rs(cl 

Archieven' kan bij de vaststelling van de begroting 
een percentage opnemen als vooriopige raming van 
het door de minister en het college vast te stellen 
percentage als bedoeld in het vijfde lid. 

6. Indien het toetreden tot deze regeling van andere 
bestuursorganen of het sluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met derden, er toe 
leidt dat een deel van de lasten voortvloeiende uit de 
investeringen als bedoeld in de in het tweede lid 
aangegeven investerings- en exploitatiebegroting, 
door deze bestuursorganen en/of derden worden 
gedragen, worden de financiele voordelen die 
daardoor ontstaan op de door de minister en de 
gemeente verschuldigde jaarlijkse bijdrage naar rato 
in mindering gebracht 

7. Indien de minister of de gemeente een bijzondere taak 
opdraagt als bedoeld in artikel 2b, onder e, waarvan de 
kosten niet zijn op te vangen in de begroting, wordt 
daarvoor door de minister of de gemeente 
opdrachtgever in aanvulling op de jaarlijkse bijdrage 
een tevoren overeengekomen vergoeding betaald. 

Toelichlinij 

Huidi^e t euermq w ij/iyiiiU.sNtKMstil Toelichtint» 
Artikel 18 
1. Het dagelijks bestuur stelt eenmaal per vier jaar een 

vierjarig beleidsplan, activiteitenplan en een 
meerjarenbegroting op. 

2. Een periode van vier jaren als bedoeld in het eerste lid 
valt samen met de periode van een cultuumota als 

Artikel 17 
1. Het dagelijks bestutu stelt eenmaal per vier jaar een 

vierjarig beleidsplan en een meerjarenbegroting op. 
2. Een periode van vier jaren als bedoeld in het ̂ iste lid 

valt samen met de periode van een cultuumota als 
bedoeld in artikel 3 van de Wet op bet specifiek 



tii{lit?i' reuelinu 
de functie vervullen van burgemeester of wethouder 
van de gemeente, of als ambtenaar in rijks- of 
gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding 
ontvangen voor hun werkzaamh«len ten behoeve van 
Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'. 

2. De leden van de besturen. bedoeld in het eerste lid, 
ontvangen een tegemoetkoming in de kosten. waartoe 
wc»^n gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve 
van het bijwonen van de vergaderingen van het 
algemeen bestuur. 

3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en 
tegemoeUcoming worcten door het algemeen bestuur 
vastgesteld. 

V\ ijzis^iny.svoorste I otlicluii 

Artikel 17 
1. De voor de uitvoering van deze rej^ling ter 

bcschikking te stellen middelen worden verschaft door 
de minister en de m d van de gemeente, door het 
verstrekken van jawlijkse bijdragen, op basis van een 
goedgekeurde begroting. De jaarlijkse stnicturele 
bijdragen van de parmere zijn bcfaald op f 3.150.000 
voor de gemeente Groningen en f 5.000.000 voor het 
Rijk. 

2. Bij de start van het Regionaal Historisch Centrum 
•Groninger Archieven' en voor de m'tvocring van deze 
regeling kunnen door de verschlllende paruvsrs 
vermogensbestanddelen worden ingebracht waarover 
nadere afspraken gemaakt worden. 

3. De minister en de raad van de gen»ente kunnen 
gezamenlijk de te verstrekken bijdragen wijzigen in 
rclatie tot de taken van het Regionaal Historisch 
Cenurum 'Groninger Archieven'. 

4. De huurovereenkomst binnen de Staat 
(Rijksarchiefdienst-Rijksgebouwendienst) en tussen 
de Staat en de gemeente Groningen zullen met ingang 

Artikel 16 
1. De voor de uitvoering van deze regeling ter 

beschikking te stellen middelen worden vraschaft door 
de minister en de gemeente, door het verstrekken van 
jaarlijkse bijdragen, op basis van de begrming. 

2. Bij de start van het Regionaal Historisch Centrum 
'Groninger Archieven' en voor de uitvoering van deze 
regeling kunnen door dc verschlllende partners 
vermogensbestanddelen worden ingebracht waarover 
nadere afspraken gemaakt worden. 

3. De minister en het college dragen er zoig voor dat het 
openbaar lichaam te alien tijde beschikt over 
voldoende middelen om zijn verpUchtingen te 
voldoen. Dit met inachtneming van het achtste lid. 

4. De bijdrage van de minister en de gemeente kan 
jaarlijks worden aangepast in verband im:t de 
ontwikkeling van lonen of prijzen met een percentage, 
zoals dit in voorkomend geval door de minister in de 
loop van het be^tingsjaar voor het gehed van zijn 
bijdrage wordt vastgesteld. 

5. Het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 

AangepiEst i.v.m. omzetting tot collegeregeling. 

Het oude derde lid is komen te vervallen omdat de 
vaststelling van bijdragen een bevoegdheid van het 
algemeen bestuur is, niet van de minisier en het 
college. 

Het derde lid is Ingevoegd. Deze inhoud stond in 
artikel 2, mam* past naar zijn aard en de nieuwe 
indeltng van de regeling beter In dit artikel. 

Het vierde en vijfdb lid zijn ingevoegd. Deze 
zogenaamde imfexeringsbepalingen zijn conform de 
staande praktijk. 



luv r tuf l i i i ' ' \ V i j z i y i 11J4 s \ (»(I r s t e I 
h. het Î heer van de activa en passiva van bet 

Regionaal Historisch (Centrum 'Gronin^ 
Archieven'. en 

i. de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur 
afhangt, voor de controle op het geldeiijk beheer 
en de boekhouding van het Regionaal Historisch 
Cenffum 'Groninger Archieven'. 

TtHiicldini 

Artikel 14 

(vervalt). 
Anikel 15 
1. De voorziuer is belast met de leiding van de 

vergaderingen van het algemeen bestuiff en van het 
dagelijks bestuur. 

2. De voorzitter is belast met de uitvoering van de 
besluiten van het d^elijks bestuur. 

3. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen 
bestuin- of ti«l dagelijks bestuur uitgaan, tenzij hij aan 
de directeur het tekenen van bepaalde stukken heeft 
opgedragen. 

4. De voorziuer vertegenwocn-digt het Regionaal 
Historisch Centrum 'Groninger Archieven' in en 
buiten rechte. De venegenwoordiglng kan hij opdragen 
aan een door hem aan te wijzen gevolmachtigde. 

Artikel 14 
1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur 

aangewezen. 
2. In aanvulling op het eerste lid wijst het algemeen 

bestuur als voorziuer bij toerbeurt voor een periode 
van twee jaar een lid aan dat is aangewezen door het 
college respectievelijk het lid dat is aangewezen de 
minister. 

3. Uit de overige leden van het dagelijks bestuur, 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, worden een of 
meerdere plaaisvervangend voorzitters aangewezen. 

4. De voorzitter is belast mel de leiding van de 
vergfKleringen van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur. 

5. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen 
bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, tenzij hij aan 
de directeur het tekenen van bepaalde stuklten h@eit 
opgedr̂ en. 

6. De voorzitter vertegenwoordigt het Regionaal 
Historisch Ĝ entrum 'Groninger Archieven' in en 
buiten rechte. De venegenwoordiglng kan hij 
opdragen aan een door hem aan te wijzen 
gevolmachtigde. 

Dit artikel regelt de benoeming en de taken van de 
voorzitter (van het openbaar lichaam). 
Het oude lid 2 is vervallen nu het dagelijks bestuur 
zeif een uitvoerend orgaan Is, dat zijn eigen 
besluiten laai uitvoeren. Dat is geen bevoegdheid 
van de voorzitter. 

Vanaf dit artikel hemummering i.v.m. het eerder 
vervallen artikel 14. 

Artikel 16 
1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van 

het algemeen of dagelijks bestuur. voor zover zij niet 

Geen wijzigingen Wordt artikel 15. 



Huidiue t e; 
Artikel 11. 
Het dt^elljks bestuur vergadert zo dikvrijls als ̂ n of meer 
leden van het dagelijks bestuur dit nodig oordelen. 

Geen wijzigingen 

Artikel 12. 
Het dî selijks bestuur stelt regels voor zijn vergaderingen 
vast 

Geen wijzigingen 

Artikel 13. 
Het dagelijks bestuur is in ieder geval belast met: 
a. de zorg voor de uitvoering van de aan het openbaar 

lichaam overgedragen bevoegdheden en taken, zoals 
genoemd in artikel 2. voorzover die niet zijn 
opgedragen aan het algemeen bestuur; 

b. het voorbereiden, voor zover dit niet aan anderen is 
opgedragen van al hetgeen in het algemeen bestuur 
ter overweging moet worden gebracht; 
het uitvoeren van de besluiten van het algemeen 
bestour, voor zover dit niet aan anderen is 
opgedragen*, 
het iMsheer van de activa en passiva van het 
Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven'; 
de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur 
afhangt voor de controle op het gekielijk beheer en 
de boekhouding van Regionaal Histcnisch Cenntim 
'Groninger Archieven'; 
het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel 
in als buiten rechte en bet doen van alles wat nodig is 
ter voorkoming van verjaring van recht of bezit 

c. 

d. 

Artikel 13 
Het dagelijks bestuur is in ieder geval belast met: 

a. het voeren van h«t dagelijks bestuur van b&t 
Regionaal Historisch Centram "Groninger 
Archieven"; 
bestlssingen van het algemeen bestuur 
voorbereiden en uitvoeren; 
regels vaststellen over de ambtelijke organisatie 
van bet Regionaal Historisch CTenuum 'Groninger 
Archieven'; 
ambtenaren benoemen, schorsen en ontslaan; 
besluiten tot privaatrechtelijke rechtehsmdelingen 
van het Regionaal Historisch Centrum 'Grotunger 
Archieven', met uitzondering van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld 
in artikel 6, vierde lid; 
besluiten namens het Regionaal Historisch 
Ontmm 'Groninger Archieven', het dagelijks 
b^tuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen. 
bezwaarprocedures of administratief 
beroepsprocedures te voeren of handelingen ter 
voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het 
algemeen bestuur. voor zover het het algemeen 
bestuur aangaat in vooikomende gevallen anders 
beslist; 
het nemen van alle conservatoire maaUegelen 
zovwil in als buiten rechte en het doen van alles 
wat nodig is ter voorkoming van verjaring van 
r«:ht of bezit; 

Dit artikel is aangepast aan anikel 33b Wgr. 

b. 



Iluidige rci»elin5j; Wijzigin^svooistel 
algemeen bestuur dat zij hebben aangewezen, nadat de 
inlichtingen in een vergadering of schriftelijk zijn 
versuekt of dienden te zijn verstrekt ter 
verantwoording roepen voor het door hem in het 
algemeen bestuur gevoerde beieid. 

Toolicli(in«j 

Anikel 9. 
De raad van de ̂ meente en de minister kunnen een door 
hen aangewezen lid van het algemeen bestuur, dat hun 
vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen. 

Artikel 9. 
De minister en het college kunnen een door hen 
aangewezen lid van het algemeen bestuur, dat hun 
vertrouwen niet meer geniet, ontslag verlenen. 

Aangepast i.v.m. omzetting tot collegeregeling 

Artikel 10. 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het 

algemeen bestuur, en de leden van het algemeen 
bestuur. 

2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuiu eindigt 
zodra men ophoudt lid te zijn van het algemeen 
bestuur. 

3. Artikel 4, negende en tieiKie lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee 

andere door het algemeen bestuur aan te wijzen leden. 
2. Het algcnwen bestuur wijst uit zijn midden een lid van 

het dagelijks bestuur aan alsmede een lid van buiten 
de kring van het algemeen bestuur. 

3. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt van 
rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van het 
algemeen bestuur of de termijn van aanwijzing van 
het lid van buiten de kring van het algemeen bestuur 
eindigt. 

4. Artikel 4, achtste lid is van overeenkomstige 
toepassing. 

5. Elk lid van hei dagelijks bestuur heeft ^ n stem. 
Besluitvorming vindt plaats bij volsirekte meerderheid 
van stemmen, voor zover niet anders bepaald in de 
regeling. 

6. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan 
slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten 
minste de helft van het aantal zitting hebbcnde leden 
legenwoordig is. 

7. Indien het vereiste aantal leden niet legenwoordig is, 
belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel. 
opnieuw een vergadering. 

Expliciet is gemaakt uit hoeveel leden het dagelijks 
bestuur bestaat 
Voor de volledigheid zijn bepiJingen opgenomen 
over de besluitvorming in het dagelijks besfuunr, 
zoals deze volgen uit de Gemeentewet nimmer de 
meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken. 



c. dc bevoegdheid van de raad van de gemeente 
om ingevolge artikel 32, derde lid, van de 
Archiefwet 1995 de gemeentearchivaris te 
benoemen, te schorsen en te ontslaan. 

3. Het algenr̂ n besmur kan de directeur, bedoeld in 
artikel 30, tot rijksarchivaris in de provincie 
Groningen en tot gemrantearchivaris van de 
gemeente benoemen. 

4. Aan de bevoegdheid van het algen^n bestuur 
worden ingevolge artikel 31 van de Wet 
gemeenschappelijke regeiingen geen beperkende 
bevoegdheden opgelegd, mits het totaal van de 
aangegane verplichtingen binnen de goedgekeurde 
begroting valt Voor het aangaan van verplichtingen 
door het algemeen bestuur buiten de goedgekeurde 
begroting, wordt vooraf toestemming gevraagd aan 
de raad van de gemeente en de minister, ingevolge 
de artikelen 19 en 20. 

\ \ i jzi^in^.svoot'ste 
van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, co5peraties en 
onderlinge waarborgmaatschappijen. it^en dat in 
het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor 
de behartiging van het daarmee te dienen belang. 
Het besluit wordt niet genomen dan raad van de 
gem^nte en de minister in de gelegenheid zijn 
gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van 
het algemeen bestuur te brengen. Het besluit wordt 
genomen bij unanimtteit. 

1 ot ' l ichlini i 

Artikel? 
Het algemeen besmur verstrekt zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan de raad van de gemeente, aan het college 
van burgemeester en vî tiiouders en aan de minister de 
door hen gevraagde inlichtingen . 

Artikel? 
Het algemeen bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan de minister, de raad van de gemeente en 
het college de door hen, of i%n of n̂ erdere van hun leden, 
gevraagde inlichtingen. 

Aangepim i.v.m. defmitiebepalingen. 

Artikel 8 
1. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de 

rmi van de gemeente die hem heeft aangewezen zo 
spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 45 
dagen de door een of meer leden van die raad in een 
vergKiering van de raad of schriftelijk aan dat lid 
gevraagde inlichtingen. 

2. Een lid van het algem^n bestuur veretrekt aan de 
mli^ter die hem hc»ft aangewezen zo spoedig 
mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door 
de minisier gevraagde inlichtingen 

Arttikelg 
1. Een lid van het algemeen bestuur dat is aangewezen 

door de minister versu%kt aan de minister zo spoedig 
mogelijk doch in ieder geval binnen 45 dagen de door 
dc minister gevraagde inlichtingen. 

2. Een lid van het algemeen bestuur versuekt aan het 
college en aan de raad van de gemeente zo spoedig 
mogelijk doch in iecter geval binnen 45 da^n de door 
een of meer leden van die organen gevraagde 
inlichtingen. 

3. Het college en de minister kunnen een lid van het 

Aangepast i.v.m. omzetting tot collegtmgeling 



Ihiidiye leiieiint* W i jziyin<».v;\oorstel 
niet van deelneming aan de stemming moet 
onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 
Het vierde lid is niet van toepassing: 

a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een 
vixtrstel of over een benoeming, voordracht 
of aanbcvcling van een of meer personen ten 
aanzien van wie in een vorige vergadering 
een stemming op grond van dat lid niet 
geldig was; 

b. voor zover het betreft onderwerpen die in 
een daaraan voorafgaande niet geopende 
vergadering aan de orde waren gesteld. 

Voor het tot sumd komen van een besltssing bij 
stemming wordt unanimiteit vereist van hen die een 
stem hebben uitgebracht 
Bij een schriftelijke stemming wordt onder het 
uilbrcngen van een stem verstaan het inleveren van 
een behoorlijk ingevuld stembrieQe. 

r(»eliclitifi5.! 

Artikel 6. 
1. 

2. 

Aan het algemeen bestuur behoren ter uitvoering van 
de aan het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' toegekende taak alle bevoegdheden die 
niet aan een ander orgaan zijn opgedragen. 
Aan het algemeen bestuur worden de volgende taken 
en bevoegdheden toegekend: 

a. de bevoegdheid van de raad van de gemeente 
om ingevolge artikel 31 van de Archiefwet 
1995 de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats(en) aan te wijzen; 

b. de bevoegdheid van de minister om de 
rijksarchivaris in de provincie Groningen, 
b^oeld in artikel 26, tweede lid, van de 
Archiefwet 1995. te benoemen, te schorsen. 
en te ontslaan; 

Artikel 6 
1. Aan het algemeen bestuur behoren ter uitvoering 

van de aan het Regionaal Historisch Centrum 
'Groninger Archieven' toegekende taak alle 
bevoegdheden toe die niet aan een ander orgaan zijn 
opgedragen. 

2. Het algemeen bestuur kan de directeur, bedoeld in 
artikel 29. tot rijksarchivaris in de provincie en tot 
gemeentearchivaris van Groningen benoemen 

3. Aan de bevoegdheden van het algemeen bestuiu 
worden geen beperklngen opgelegd ingevolge 
artikel 31 van dc Wet gemeenschappelijke 
rcgelingen, mits het totaal van de aangegane 
verplichtingen binnen de vastgestelde begroting 
valt Voor bet aangaan van verplichtingen door bet 
algemeen bestuur buiten de goedgekeurde begroting 
geldt de procedure van artikel 20. 20a en 21. 

4. Het algemeen bestuur besluit slechts tot oprichling 

Het oude tweede lid is geschrapt nu uit artikel 33 
Wgr volgt dat alle overdragen bevoegdheden aan 
het algemeen bestuur toekomen. Deze bevoegdheid 
volgt dan dus reeds uit artikel 2b. 

Anikel 31 a Wgr schrijft voor dat het openbaar 
lichaam kan beslissen tot oprichting van of 
deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen 
indien de gemeenschappelijke regeling in die 
mogelijkheid voorziet. Tot 1 januari 2015 was dit 
altijd mogelijk, tenzij de gemeenschappelijke 
regeling het beperkte (art. 31 Wgr). In artikel 6 lid 4 
GR was altijd aangegeven dat er geen beperklngen 
zijn. Om daarin geen verandering te brengen wordt 
de mogelijkheid om rechtspersonen op te richien 
expliciet opgenomen (lid 4 nieuw). 



i<4t' l eiit ' l inii 
beSindlging van het lidmaatschap van de raad of bet 
college van B&W waaruit het lid is auigewezen. 

6. Een persoon waarvan het lidmaatschap ingevolge het 
vierde lid is geiindigd, kan q>nieuw worden 
aangewezen. 

7. De raad van de gemeente beslist uiterlijk in de 
tweede vergadering van eike zittingspericxie van de 
raad over de aanwijzing, bedoeld in het denle lid. 

8. Indien tussentijds een zetel van een lid van het 
algemeen bestuur vacant komt wijst de raad of de 
minister zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. 

9. fien lid van het algemeen bestuur dat zijn 
lidmaatiichap ter beschikking heeft gesteld, blijft in 
functie totdat een nieuw lid is aangewezen, 

10. Bij het bestaan van iSn of meer vacatures blij ven de 
resterende bestuursleden bevoegd tesluiten te 
nemen. 

ij/igin^svoorste 
bepaalt 

5. Het lidmaatschap van bet algemeen bestuur eindigt 
van rechtswege op het tijdstip waarop de 
zittlngsperiode van het college van de gemeente 
afloopt 

6. Een persoon waarvan het lidmaatschap ingevolge het 
vijfde lid is geeindigd. kan opnieuw worden 
aangewezen. 

7. Indien tussentijds een zetel van een lid van het 
algemeen bestuiu vacant komt wijzen de minister of 
het college zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. 

8. Een lid van het algemeen bestuur dat zijn 
lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in 
functie totdat een nieuw lid is aangewezen. 

lOelichlinu 
tiende Ud is daarom vervallen. 

Artikcl 5. 
1. Het voOTZitterschap van het algemeen bestuur wordt 

bij toerbeurt voor een periode van twee jaar vervuld 
door een door de gemeente aangewezen lid, 
onderscheidenlijk door een door de minister 
aangewezen lid, volgens een door het algemeen 
bestuur vastgesteld rcwster. 

2, Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de 
voorzitter. 

Artikel 5 
I . 
2. 

3. 

4. 

Ieder lid van het algemeen besmur heeft ̂ n stem. 
Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel 
aan de stemming over een aangelegenheid die hem 
rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 
waarbij hij als vertegenwoordiger in een andere 
hoedanigbeld eveneens beurokken is en waarbij 
belangenspanning .speelt of de integriteilsvraag aan 
de orde zou kunnen zijn. 
Een benoeming gaat lemand persoonlijk aan, 
wanneer hij behoort tot de personen tot wie de 
keuze door een voordracht of bij een hcrstemming 
is beperkt. 
Een Stemming is alleen geldig, indien meer dan de 
helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich 

Duidelijk wtxrdt gemaakt hoeveel stemmen ieder lid 
heeft Er is ni^ geopteerd voor onderscheid in 
stemmen tussen de deelnemers. 
Voor de volledigheid is ook het regime over 
belangenversirengeling opgenomen zoals dat 
krachtens artikel 22 lid 1 Wgr jo. art 28 
Gemeentevret geldt (tet als hoe besluitvorming tot 
stand komt (art 22 lid I W^). 

De bepaling over de vervulling van het 
voontitterschap (oud artikel 5) is opgenomen in 
artikel 15. 



Iiiidme rt'izi l i i NMjzjgin^.svooistel 
bewerken en benutten van de archiefbescheiden die 
berusten in de in artikel 2, eerste lid, genoemde 
archiefbewaarplaatsen; 

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 
15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18,19,20,31 en 32, 
eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995; 

c. de bevoegdheid van de minister om op grond van de 
artikelen 25 en 26. tweede lid, van de Archiefwet 
1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, 
te schorsen en te ontslaan; 

d. het adviseren en het doen van voorstel len aan (fe 
minister en het college over de taken en 
bevoegdheden, die door de minister of het college 
worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6,7, 8, 
12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, 
van de Archiefwet 1995, en 

c. het verrichten van door de nunister of het college 
opgedragen andere taken die verbatKl houden met de 
behartiging van de belangen, bedoeld in anikel 2. 

1 o t i i ih l inu 

Artikel 3 
Het Regionaal Historisch CenUiim 'Groninger Archieven' 
brengt de kosten, b^oeld in de artikelen 14 en 18, zesde 
lid, van de Archiefviret 1995 in rekening volgens de regels 
die de minister ingevolge artikel 19 van de Archiefwet 
1995 daaromû nt vaststelt. 

Artikel 3 
Het algemeen bestuur stelt de regels omu'ent de kosten, 
bedoeld in artikel 19 Archiefwet 1995, vast bij unanimiteit 
en volgt daarbij 7.oveel mogelijk de regels die de minister 
op grond van artikel 19 van de Archiefwet 1995 heeft 
vastgesteld voor het Nationaal Archief 

Artikel 19 van de Archiefwet 1995 is overgedragen 
aan het algemeen bestuur. Dientengevolge .stelt het 
algemeen bestuur de regels vast. Om te zorgen voor 
uniformiteit binnen alle RHC's worden de regels 
die de minister voor het Nationaal Archief vaststelt 
gevolgd. 

Artikel 4. 
I. 
2. 
3. 

4. 

3. 

Het algemeen bestuur bestaat uit 4 leden. 
Dc minister wijst 2 leden aan. 
De raad van de gemeente wijst uit zijn midden, de 
vtKMTzitter inbegrepen, 2 leden aan. 
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt 
op h&. tijdstip waarop de zittingsperiode van de 
gemeenteraad afloopt 
Het lidmaatschap van de leden die door de raad van 
de gen̂ ente zijn aangewezen, eindigt tevens bij 

Anikel 4: 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit vier leden. 
2. De minister wijst twee leden aan. 
3. Het college wijst uit zijn midden twee l ^ n aan. 
4. tte minister en het college kunnen voor ieder lid 

tevens ̂ n plaaisvervangend lid, voor het college uit 
zijn midden, aanwijzen, dat het lid bij verhindering of 
ontstentenis vervangt. Hetgeen in deze regeling is 
bepaald ten aanzien van een Ud van het algemeen 
bestuur is van overeenkomstige toepassing op het 
plaaisvervangend lid, tenzij de regeling anders 

Hieuw is dat ook plaatsvervangende leden kunnen 
worden aangewezen, die het lid bij ontstentenis 
vervangen (lid 4). 
Omdat de regeling thans een collegeregeling is, is 
het niet langer de raad, maar het college dat de 
gemeentelijke leden aanwijst (art 13 lid 6 Wgr). De 
regeling is daarop aangepast. 
Het oude tiende lid is niet in overeenstemming met 
artikel 22 lid 1 Wgr jo. de Gemeentewet Indien er 
niet voldoende leden aanwezig zijn, is er geen 
quorum en kan er dus niet besloten worden. Het 



artikelen 15. derde lid, 16, tweede lid, 17,18,20, 
26, tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995; 

c. het adviiteren en het doen van voorstetlen aan de 
minister en de ̂ meente over de taken en 
bevoegdheden. die door de minister of de 
gemeente worden uitgevoerd ingevolge dc 
artikelen 5,6,7,8,12, 13,15, eerste en tweede 
lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995; 

d. het verrichten van door de minister of de 
gemeente opgedragen andere taken die verband 
houden met de behartiging van de belangen, 
bedoeld in het tweede lid. 

4. Het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' voert bij de behartiging van dc belangen, 
bedoeld in het tweede lid, het archiefbeleid van de 
minister en de gemeente mede uit 

5. De minister en de gemeente kunnen nwt het 
Regionaal Historisch Ĉ nuum 'Groninger 
Archieven' afsprsJcen maken over de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de in Iwt dtsrde lid 
genoemde taken en bevoegdheden. 

6. De minister en de raad van de gemeenten dragen er 
zorg voor dat het openbaar lichaam te alien tijde over 
voldoende middelen beschikt om aan zijn 
verplichtingen te voldoen. Dit met inachtneming van 

\Vijzigini];s\()orslel uti ichf iii'J 

Artikel 2a: 
1. Er is een openbaar lichaam genaamd Regionaal 

Historisch Centrum 'Groninger Archieven*. 
2. Het Regionaal Historisch Centtum 'Groninger 

Archieven' is gevestigd te Groningen. 
Artikel 2b: 
Aan het bestuur van Het Regionaal Historisch Cenurum 
'Groninger Archieven* zijn dc navolgende 
werkzaambeden, taken en bevoegdheden van het college 
en de minister overgedragen: 
a. de beh r̂staken, le onderscheidcn in het behouden. 



Hiiidi^e ic'^cling \MJzi<»in^.s\t)()rslcl 
d. collecties: de verzameling historische voorwerpen. 

boeken en overige schriftelijke en elektronische 
bescheiden in de meest ruime zin des woords, niet 
zijnde archiefbescheiden. in eigendom van of beheer 
bij dc minister en de gemeente voor zover het betreft 
voorwerpen of bescheiden bij de 
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de 
archiefbewaarplaats van de gemeente: 

e. college: het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente. en 

f. provincie: dc provincie Groningen. 

Toclichtiii<2 

Artikel 2, 
1. 

3. 

Er is een openbaar lichaam, genaamd Regionaal 
Historisch (Centtum 'Groninger Archieven', dat 
gevestigd is in Groningen. 
Het Regionaal Historisch Centtum 'Groninger 
Archieven' Is in^teld met het doel de belangen 
van de minister en de gemeente bij alle 
aangelegenheden betreffende de 
archiefbescheiden, collecties, indivlduele 
documenten, schilderijen en dergelijke die 
berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de 
provincie Groningen en de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats van Groningen in 
gezamenlijkheid te behartigen. 
Aan bet Regionaal Historisch Cenuum 
"Groninger Archieven' zijn daartoe de 
navolgende werkzaambeden, taken en 
bevoegdheden van de minister en de gemeente 
opgedragen: 
de beheerstaken. te onderscheiden in het 
behouden, bewerken en benutten van de 
archiefbescheiden, collecties. indivlduele 
documenten. schilderijen ete. die berusten in de in 
het tweede Ud genoemde archiefbewaarplaatsen; 
de taken en bevoegdheden, bedoild in de 

Artikel 2 
1. De regeling wordt getroffen mel het doel de belangen 
van de nunister en het college bij alle aangelegenheden 
betreffende de archiefbe.scheiden. collecties. individuele 
documenten en dergelijke die bemsten in de 
rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de 
archiefbewaarplaats van de gemeente, in gezamenlijkheid 
te behartigen. 
2. Het Regionaal Historisch Centrum 'Groninger 
Archieven' voert bij de behartiging van de belangen, 
bedoeld in het eerste lid, het archiefbeleid van de minister 
en de gemeente mede uit 
3. De minister en de gemeente kunnen met het Regionaal 
Historisch Centtum 'Groninger Archieven' afspraken 
maken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de in artikel 2b genoemde taken en bevoegdheden. 

Het oude artikel 2 is gesplitst in een anikel over het 
belang (art. 2), over de rechtsvwm (art. 2a) en over 
de taken en bevoegdheden (art. 2b). 



Mii id im' reselliiii, 
De Staatssecretaris van Onderwijs, Culttnu* en 
Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg; 

Cte ra«l en het college van burgcm^ter en wediouders 
van de gemeente Groningen. 

Oelet op de artikelen 96 en 97 van de Wet 
gemeenschf̂ pelljke regeUngen; 

Besluiten: 

tot bet tteffen van de navolgende gemeenschappelijke 
regeling tot de insteiling van een openbaar lichaam dat de 
archiefbescheiden den collecties, die berusten in de 
gemî nteiijke archiefbewaarplaats vtm de gemeente 
Groningen en in de rijksarchiefbewaarplaats in de 
provuKle Groningen beheert. 

\ViJzi<iinjisvoorste 
De Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Groningen. 

Geiet op hoofdstuk I en IX van de 
Wet genKenscĥ ppelijke regeiingen; 

Besluiten: 
tot het tteffen van de navolgende gemeenschappelijke 
regeling tot de insteiling van een openbaar lichaam dat de 
archiefbescheiden en collecties belwert die berusten in de 
rijksarchiefbewaarplaats in de provirKie Gronin^n en de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Groningen. 

Tui-lichlitu 
Zoals in alle regelgeving, is het de minister die een 
regeling vreft Dat dit door de portefeuilieverdeling 
in enig jaar de staat^«»vtaris is, laat onverlet dat 
de regeling moet spreken van de minister. 

De vraag is of de gemeenteraad deelnemer moet 
zijn. Op grond van artikel 1 lid 1 Wgr kunnen de 
raad, het college van burgemeester en wethoutkrs 
en de burgemeester een gemeenschapi»lijke 
regeling treffen ieder voor zover zij voor de eigen 
gemeente bevoegd zijn. Welk orgaan bevoegd is lot 
deelneming is aflianketijk van de over te dragen 
bevoê heden. Slechts deeUtemende 
bestuittsorganen mosen immers hun bevoegdheden 
overdragen (art 30 lid 1 Wgr). De gemeenteraad 
moet op grond van artikel 30 lid 1 Archiefwet 1995 
een archiefverordening vaststellen, op grond 
waarvan het college vmi burgemeester en 
wethouders de zorg draagt voor de 
archiefbescheiden van aUe gemeenteUjke 
bestuursorganen. De bevoegdheid de 
archiefverordening vast te stellen is niet 
overgedra^n aan het RHC-bestuur. Slechts 
uitvo(»rende bevoegdheden zijn overgedragen (art. 2 
lid 3 GR-oud). Dal betekent dat gelet op de 
systematiek van de Wet gemeenschâ »pelijke 
regeiingen de gemeenteraad geen deelnemer hoort 
te zijn in de gemeenschappelijke regeling. 

Artikel 1. 
In deze gemeenschappelijke regeling wm-dt verstaan 
onder: 

a> de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen; 

b. de gemeente: de gemeente Groningen; 
c. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld 

in artikel I , onderdeel c. van de Archiefwet 1995. 

Artikel 1 
In deze gemecnschappelijke regeling wordt verstaan 
onden 
a. de minister: de Minister van Onderwijs, Culmur en 

Wetenschap; 
b. de gemeente: de gen»ente Groningen; 
C. archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in 

artikel 1. onderdeel c, van de Archiefwet 1995; 

(Zollecties is toegevoegd vanwege de eenduidigheld 
van de regeUngen. In veel andere RHC regeUngen 
Is dit begrip ook g(Kiefinieerd met het oog op cte 
omschrijving van het belang in artikel 2. 



Overzicht wijzigingen per regeling 
BIJLAGE 

rf^llng 
('roepnaam') 

h u i d ^ regeling 
aaiHE^^n door 

voorgestelde 
wijzigingen m.b.t, 
bestuur 

overige wijzigingen 
vastgestekl 
door 

toelichting 

1. Groninger 
Archieven 

Aangegaan door 
staatsecretaris 
OCW en college en 
raad Groningen 

Regeling wordt 
aangegaan door 
minister en college 

College De wetgever heeft de positie 
van de raad versterkt door de 
indieningsdata voor 
ontwerpbegroting, algemene 
beleidskaders en dergelijke 
naar voren te halen om de 
raad meer tijd te geven zich 
een oordeel over die stukken 
te vormen 

Omdat geen 
raadsbevoegdheden 
aan de GR zijn 
overgedragen wordt 
voorgesteld de raad 
uit de GR te laten 
treden. 

2. Meerschap Raad en College Geen wijzigingen hebben betrekking 
op de begrotings- en 
planningscyclus: nieuwe 
tijdstippen indienen (ontwerp-) 
begroting en jaarrekening 

Algemeen 
bestuur GR 

Idem 

3. ARCG Aangegaan door 
raden en colleges 

Regeling wordt 
aangegaan door 
colleges 

Overige wijzigingen hebben 
betrekking op de begrotings- en 
planningscyclus: nieuwe 
tijdstippen indienen (ontwerp-) 
begroting en jaarrekening. 
Oaarnaast in bijna alle artikelen 
redactionele verbeteringen voor 
een betere leesbaarheid 

Algemeen 
bestuur GR 

Idem Omdat geen 
raadsbevoegdheden 
aan de GR zijn 
overgedragen wordt 
voorgesteld de raad 
uit de GR te laten 
treden. 

4. OV Bureau College Geen wijzigingen hebben betrekking 
op de begrotings- en 
planningscyclus. 

College Idem 

5. Omgevingsdienst College Verdeling 
bevoegdheden tussen 
DB en AB m.b.t. 
benoeming personeel 
en deigelijke in 
overeenstemming 
gebracht met Wgr 

wijzigingen hebt>en betrekking 
op de begrotings- en 
planningscyclus: nieuwe 
tijdstippen indienen (ontwerp-) 
begroting en jaarrekening. 

College idem 



Hoofdstuk I Begrippen 

Artikel 1 

De regeling verstaat onder: 

a. de gemeenschappelijke regeling: een regeling overeenkomstig Artikel 1 lid 1 van de Wet 
Gemeenschappelijke Regeling. 

b. het lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd 
'Afvalbeheer Regio Centraal Groningen', gevestigd te Groningen; 

c deelnemers: de aan deze regeling deelnemende gemeenten; 
d. algemeen bestuur: het In artikel 5 onder a genoemde orgaan van het lichaam; 
e. dagelijks bestuur: het in artikel 5 onder b genoemde orgaan van het lichaam; 
t voorzitter: het in artikel 5 onder c genoemde orgaan van het lichaam; 
g. beheren van afvalstoffen: de hele keten van inzamelen, vervoer, hoogwaardig 

(her}gebruik en verwijdering van afvalstoffen; 
h. verwijdering van afvalstoffen: de laatste schakel In de beheersketen (storten of 

verbranden); 
i. afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen en bedrljfsafvalstoffen als bedoeld in de Wet 

Milieubeheer, en ook kolkenzuigafval, markt- en veegvuil en ktetn chemisch en gevaarlijk 
afval; 

j . regio: het gebled gelegen binnen de gemeentegrenzen van de aan deze regeling 
deelnemende gemeenten; 

k. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Groningen; 
I. raad: gemeenteraad van een deelnemer; 
m. uitvoeringsorganisatie: de directie Stadsbeheer van de gemeente Groningen verricht 

verschlllende diensten voor de ARCG. De medewerkers van Stadsbeheer die worden 
Ingezet voor de uitvoerende taken staan onder leiding en toezicht van de directeur 
Stadsbeheer. 

HOOFDSTUK II Algemene bepalingen 

Artikel 2 

1. Het lichaam heeft als doel om te werken aan preventie, aan hoogwaardige bewerking 
en (her)gebrulk van afvalstoffen, aan het bevorderen van overheidsinvloed op de 
sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer, en mogelijk andere milieu- en 
reinigingstaken; 

2. ledere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur, aan het lichaam taken 
overdragen die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam. 

3. Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de 
uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam overgedragen taken. 

Artikel 3 

1. Tot de taken die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam horen onder 
meer: 



a. het voor een of meer deelnemers oprichten en exploiteren van een of meerdere 
inrichtingen voor het beheren van afvalstoffen; 

b. het voor een of meer deelnemers verrichten van activiteiten voor het beheren van 
afvalstoffen, waaronder het Inzamelen en/of transporteren van afvalstoffen; 

c. het voor een of meer deelnemers voorbereiden van, onderhandelen over of 
afsluiten van afvalverwerkingscontracten; 

d. het voor een of meer deelnemers verrichten van activiteiten om preventie en 
hergebruik van afvalstoffen te bevorderen, onder andere met vooHichtIng en 
educatte; 

e. het voor een of meer deelnemers verrichten van andere milieu- en reinigingstaken, 
een en ander zoals in artikel 2 genoemd. 

2. De uitvoering van de overgedragen taken kan plaatsvinden door de 
uitvoeringsorganisatie, door inrichtingen die door het lichaam geexploiteerd worden 
en/of door derden. 

3. De deelnemers kunnen (binnen de grenzen van hun bevoegdheden), andere milieu- en 
reinigingstaken aanwijzen die gezamenlijk of door de uitvoeringsorganisatie van de 
ARCG worden uitgevoerd. 

4. De inzameling en het transport van afvalstoffen van gemeente naar het lichaam of de 
door het lichaam aangewezen locatie gebeurt door of vanwege eIke deelnemer 
afzonderlijk. 

5. Twee of meer deelnemers kunnen de Inzameling en/of het transport van de 
afvalstoffen van die deelnemers gezamenlijk verrichten of laten verrichten door de 
uitvoeringsorganisatie van de ARCG. 

Artikel 4 

1. De deelnemers verbinden zich, in overeenstemming met de door het lichaam afgesloten 
afvalverwerkingscontracten, de in hun gemeente vrijkomende afvalstoffen aan het 
lichaam af te staan en aan te leveren bij de door het lichaam aangewezen locatie(s). 

2. Alle deelnemers zijn gebonden aan de door het lichaam afgesloten 
afvalverwerkingscontracten voor het grijs hutshoudelijk afval en het Gft. Voor andere 
deelstromen kunnen deelnemers kiezen voor aansluiting bij afvalverwerkingscontracten 
die door het lichaam worden afgesloten. 

3. Op het aanleveren van afvalstoffen door de deelnemers zijn de algemene voorwaarden 
van de ARCG van toepassing. Deze voorwaarden zijn als bijlage bij de 
gemeenschappelijke regeling gevoegd. 

4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid, verbinden de deelnemers zich om op 
aanwijzing van het dagelijks bestuur delen van afvalstoffen gescheiden aan te leveren bij 
de door het lichaam aangewezen locatle(s). Tot een dergelijke aanwijzing kan slechts 
worden besloten met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. 

HOOFDSTUK III Organen van het lichaam 

Artikel 5 

De organen van het lichaam zijn: 

i. het algemeen bestuur. 



2. het dagelijks bestuur en 
3. de voorzitter. 

Het algemeen bestuur 

Artikel 6 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er gemeenten deelnemen aan deze 
regeling, ̂ ^n lid per deelnemende gemeente. 

2. De In het eerste lid bedoelde leden worden door de deelnemende gemeenten door het 
college uit zijn midden aangewezen. Benoembaar zijn de burgemeester en de 
wethouders. 

3. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd op dezelfde wijze als genoemd in lid 2. 
Op hen zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 7 

1. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. 
2. Aan het algemeen bestuur behoort met betrekking tot de in artikel 2 omschreven taak 

alle bevoegdheden, die niet in of als gevolg van de bepalingen van deze regeling aan het 
dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen. 

3. Bij de uitoefening van de taak en de bevoegdheid van het algemeen bestuur zijn de in 
de Gemeentewet gestelde bepalingen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

4. Elk lid kan zich laten vergezellen door een of meer adviseurs. 

Artikel 8 

1. De leden worden benoemd voor een periode geltjk aan de zittingsduur van de leden van 
de gemeenteraden. Zij zijn direct herbenoembaar. 

2. Een lid dat ophoudt burgemeester of wethouder van de desbetreffende gemeente te 
zijn, houdt ook op lid van het algemeen bestuur te zijn. 

3. Een lid kan te alien tijde ontslag vragen. 
4. Een lid, dat ontslag heeft gevraagd, blijft haar of zijn functie waarnemen tot haar of zijn 

opvolger Is benoemd; In de benoeming van een nieuw lid wordt binnen acht weken 
voorzien. 

5. Een lid, dat voor een tussentijds opengevallen plaats tijdelijk Is benoemd, treedt af op 
het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats zij of hij is benoemd, had moeten aftreden. 

Artikel 9 

1. Het algemeen bestuur is gehouden aan de raden om gevraagde Inlichtingen te 
verstrekken. 

2. Het verzoek om inlichtingen wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan het algemeen 
bestuur. 

3. De veriangde inlichtingen worden, zo mogelijk binnen veertien dagen, schriftelijk aan de 
raad verstrekt. 



4. Indien bij het algemeen bestuur tegen het verstrekken van de veriangde inlichtingen 
overwegend bezwaar bestaat, wordt daarvan met redenen omkleed mededeling gedaan 
in overeenstemming met het bepaalde In het derde lid. 

5. Het algemeen bestuur kan door de raad ter verantwoording worden geroepen voor het 
gevoerde beieid. 

6. De raad kan het algemeen bestuur verzoeken in zijn vergadering te verschijnen om 
verantwoording af te le^en. 

Artikel 10 

1. Het algemeen bestuur vergadert minlmaal twee keer per jaar. 
2. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, tenzij anders wordt 

besloten. 
3. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde deel van de aanwezige leden daarom 

vraagt of de voorzitter het nodig vindt. 
4. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zaI worden vergaderd. 
5. In een besloten vergadering wordt niet gesproken of een besluit genomen over: 

a. het vaststellen dan wel wijzigen van de begroting; 
b. het voorlopig vaststellen van de rekening; 
c. het wijzigen of opheffen van deze regeling overeenkomstig artikel 31. 

6. In een besloten vergadering wordt geen besluit genomen over: 
a. het oprichten van of het deelnemen In stichtingen, maatschappen, vennootschappen 
en codperatieve of andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het 
beSindigen van deelneming; 
b. het aangaan van geldleningen of rekeningcourantovereenkomsten; 
c. het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldelijke verplichtingen, door 
anderen aan te gaan; 
d. het vervreemden of bezwaren van goederen van het lichaam; 
e. het onderhands verhuren, verpachten of in gebruik geven van goederen van het 
lichaam; 
f. het onderhands aanbesteden van werken of leveranties; 
g. het doen van een uitgaaf, voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij 
deze uitgaaf is geraamd, is toegezonden aan Gedeputeerde Staten. 

Artikel i l 

1. De leden kunnen beschikken over een meervoudig stemrecht. 
2. Het per lid uit te brengen aantal stemmen bedraagt: 

a. voor het lid dat door de gemeente Groningen is aangewezen: zes stemmen; 
b. voor de overige leden: ieder 66n stem. 

Artikel 12 

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 

Het dagelijks bestuur 

Artikel 13 



1. Het dagelijks bestuur, aangewezen door en uit het algemeen bestuur, bestaat uit 
maximaal drie leden. Bij de keuze voor de leden van het dagelijks bestuur wordt de 
mogelijkheid van regionale spreiding meegenomen met inachtneming van artikel 17, lid 
I . 

2. Voor de leden van het dagelijks bestuur is het bepaalde in artikel 6, lid 3, artikel 7, lid 4 
en artikel 8 zoveel mogelijk van toepassing. 

Artikel 14 

1. Het dagelijks bestuur bereldt de vergaderingen van het algemeen bestuur en de daarop 
betrekking hebbende agenda voor. 

2. Verder behoort tot de taak en bevoegdheid van het dagelijks bestuur: 
a. het voorbereiden van alles wat in het algemeen bestuur voor overweging en beslissing 
wordt gebracht; 
b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; 
c. de zorg voor het beheer en het onderhoud van alles dat tot het eigendom van het 
lichaam behoort; 
d. het vaststellen van plannen en voorwaarden van aanbesteding of uitvoeren van 
werken en leveringen voor het lichaam; 
e. het toezicht op de uitvoering van werken, uitgevoerd in het kader van de 
verwezenlijkingvan het in artikel 2 gestelde doel; 
f. het beheer van de Inkomsten en uitgaven van het lichaam; 
g. het bekendmaken van besluiten, waarvan de bekendmaking door de wet of besluit van 
het algemeen bestuur is voorgeschreven. 

3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het archief van de organen van het lichaam 
overeenkomstig de Archiefwet;. 

Artikel 15 

1. Het dagelijks bestuur en een of meer leden daarvan zijn gehouden aan het algemeen 
bestuur de door een of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen te verstrekken. 

2. Artikel 9, lid 2,3, en 4, Is zoveel mogelijk van toepassing. 
3. Het dagelijks bestuur en een of meer leden daarvan kunnen door het algemeen bestuur 

ter verantwoording worden geroepen voor het door hen gevoerde beleld 
4. Artikel 9, lid 6, is van toepassing. 

Artikel 16 

1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 
2. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 
3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
4. Voor het vergaderen en het nemen van besluiten zijn artikelen 56 en 58 van de 

Gemeentewet zo veel mogelijk van toepassing. 

De voorzitter 

Artikel 17 



1. De voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur is het door de raad 
van de gemeente Groningen benoemde lid van het algemeen bestuur. 

2. De voorzitter wordt bij ahMezigheid vervangen door een uit het dagelijks bestuur 
te benoemen vicevoorzitter. 

Artikel 18 

1. De voorzitter zit de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur voor. 
2. Zij of hij draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van het dagelijks en algemeen 

bestuur. 
3. Zij of hij ondertekent alle stukken die van het algemeen en van het dagelijks bestuur 

uitgaan; zij of hij kan de ondertekening opdragen aan een door haar of hem aangewezen 
gemachtigde. 

4. Zij of hij vertegenwoordigt het lichaam in alle rechtsgedingen en bij alle 
buitengerechtelijke rechtshandelingen. Zij of hij kan laatstgenoemde vertegenwoordiging 
opdragen aan een door haar of hem aangewezen gemachtigde. 

5. Als met de gemeente Groningen een rechtsgeding wordt gevoerd of een rechtshandeling 
wordt verricht, vertegenwoordigd de vicevoorzitter het lichaam; het bepaalde in de 
laatste volzin van het vorige lid is van toepassing. 

Artikel 19 

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur en de voorzitter worden geadviseerd en 
ondersteund door een secretaris. 

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen wijst 
daartoe een ambtenaar van die gemeente aan. 

3. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur 
uitgaan. 

4. De secretaris zorgt voor de bewaring en het beheer van het archief van het lichaam. 
5. Btj afwezigheid wordt zij of hij vervangen door een loco-secretaris; deze is een door het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen aangewezen 
ambtenaar van die gemeente. 

HOOFDSTUK IV Het personeel 

Artikel 20 

1. Het dagelijks bestuur beslist over benoeming, schorsing en ontslag van 
personeelsleden In dienst van het lichaam. 

2. Het dagelijks bestuur stelt voor het personeel zo nodig een taakomschrijving en 
een instructie vast. 

3. Voor de bezoldlging en rechtspos'ttie van de ambtenaren en de 
arbeidscontractanten in dienst van het lichaam worden de voorschriften, 
geldende voor de ambtenaren en arbeidscontractanten in dienst van de 
gemeente Groningen, zoveel mogelijk toegepast. Waar In deze voorschriften 
sprake is van raad, burgemeester en wethouders en hoofd van dienst, wordt 
gelezen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur en secretaris. 



HOOFDSTUK V Financiele bepalingen 

Artikel 21 

1. Het boekjaar van het lichaam is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Op het fmancieel beheer, de inrichting van de begroting, de rekening en de boekhouding 

en controle zijn de financiele richtlijnen van de gemeente Groningen, zoals die luiden op 
het moment van het vaststellen van deze regeling of daama worden gewijzigd, van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 22 

De geldmiddelen van het lichaam worden onder meer gevormd door: 
a. de bijdragen van de deelnemers in overeenstemming met de daarvoor getroffen 

regeling; 
b. de bijdragen van andere openbare lichamen; 
c. de bijdragen van anderen. 

Artikel 23 

1. De kosten voortvloeiende uit deze regeling en de uitvoering van het in de artikelen 2 en 
3 gestelde zullen per gemeente afzonderlijk worden geraamd in de begroting en 
verantwoord in de rekening. 

2. De kosten worden zo nodig maandelijks bij wijze van voorschot door het lichaam aan de 
deelnemers in rekening gebracht. 

3. De meerkosten voor het transport van de afvalstoffen van de deelnemers naar de plaats 
van verwerking van het afval worden verevend zoals in bijlage 1 aangegeven. 

Artikel 24 

1. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op 21 juli van het jaar 
voorafgaande aan het jaar waarvoor zij geldt. 

2. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar 
waarvoor de begroting dient, de algemene financiele en beleidsmatlge kaders en de 
vooriopige jaarrekening aan de raden van de deelnemers. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het 
algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemers. 

4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemers voor 
iedereen ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar 
gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet zijn van toepassing. 

5. De raden van de deelnemers kunnen over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur 
hun zienswijze naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin 
deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen 
bestuur wordt aangeboden. 

6. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de 
deelnemers, die daarover bij gedeputeerde staten hun zienswijze kunnen melden. 

7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan 
dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. 
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8. Het bepaalde in het tweede, vijfde en zesde lid is van toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting. 

Artikel 25 

1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijb ulteriijk op 1 juli de rekening vast over het afgelopen 
jaar. Deze zendt het voor 15 juli van het jaar volgende op dat waarop de rekening 
betrekking heeft aan de raden van de deelnemers, ter kennisneming. Bij de rekening 
hoort toelichtende informatie en een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid 
(opgemaakt door een buiten het lichaam staande deskundige als bedoeld in artikel 213 
lid 2 van de Gemeentewet). 

2. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar 
waarop de jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten. 

Artikel 26 

1. Het lichaam streeft er naar om een algemene reserve te vormen ter hoogte van 
tenminste een door het algemeen bestuur vastgesteld percentage van de omzet van 
het lichaam. 

2. Het resultaat van een jaar wordt jaarlijks ten gunste of ten laste van de algemene 
reserve gebracht. 

3. Indien de stand van de reserve boven het door het algemeen bestuur vastgestelde 
minimum is gekomen, zai het algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening 
een besluit nemen over de bestemming van dit bedrag. 

4. Indien de stand van de reserve onder het door het algemeen bestuur vastgestelde 
minimum is gekomen kan het algemeen bestuur besluiten een extra bijdrage te vragen 
van deelnemers om de reserve aan te vulten tot het vastgestelde minimum. 

s. De hoogte van de extra bijdrage als bedoeld in het vierde lid en de eventuele 
uitkeringen als bedoeld In het derde lid, wordt per deelnemende gemeente vastgesteld 
naar rato van de hoeveelheid en het soort van de aangeboden afvalstoffen over dat 
boekjaar. 

HOOFDSTUK Vl Uittreding, toetreding, wijziging en opheffing 

Uittreding 

Artikel 27 

1. EIke deelnemer heeft het recht tot uittreding uit de regeling. Zijn daartoe strekkend 
besluit wordt, binnen een maand nadat het genomen is, aan het algemeen bestuur ter 
kennisneming toegezonden. 

2. De uittreding vindt plaats aan het einde van het jaar, drie jaar nadat het besluit Is 
genomen. 

3. Het algemeen bestuur bepaalt of en zo ja in hoeverre en over hoeveel jaren de 
betrokken deelnemer tot een bijdrage gehouden is in de kosten van rente en 
afschrijvingen op de tijdens zijn deelneming begonnen, al dan niet voltooide 
investeringen en in de kosten van onderhoud en exploltatie van de uit deze 
investeringen bekostigde werken. Het algemeen bestuur bepaalt de hoogte van de 



bijdrage en kan de uittredende deelnemer toestaan de betaling hiervan over een aantal 
jaren te verdeien. Bij de vaststelling van de bijdrage zaI geen rekening worden gehouden 
met investeringen en met kosten van onderhoud en exploltatie van de uit deze 
investeringen bekostigde werken, welke gedaan, of gemaakt zijn tijdens de periode 
tussen de toezending van het besluit tot uittreding aan het algemeen bestuur en het 
tijdstip van uittreding. 

4. Als door de uittreding kosten ontstaan als gevolg van niet nakoming van contractuele 
verplichtingen van het lichaam, kunnen deze kosten voliedig worden doorberekend aan 
de uittredende gemeente. 

5. Voor zover aan de nazorg van een verwerklngsinrichting of stortplaats zodanige lasten 
ontstaan, dat zij niet kunnen worden bekostlgd uit de opgebouwde reserve, kan ten laste 
van de uittredende gemeente een naar billijkheid te bepaien bijdrage worden gevraagd, 
waarvan de hoogte wordt vastgesteld naar de mate van het afvalaanbod en de termijn 
waarop de gemeente van de regeling deel heeft uitgemaakt. 

Artikel 28 

1. Het algemeen bestuur is belast met de iiquidatie van het lichaam. 
2. Het algemeen bestuur zaI. nadat tot opheffing van deze gemeenschappelijke regeling is 

besloten, overgaan tot de voorbereiding van de Iiquidatie van het lichaam. Het 
liquidatieplan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Artikel 29 Wijziging, opheffing en toetreding 

1. Het algemeen bestuur besluit tot wijziging of opheffing van de regeling. 
2. Het algemeen bestuur besluit over de toetreding van nieuwe leden. 
3. Wijziging of opheffing van de regeling en toetreding van nieuwe leden vindt pas plaats 

als minlmaal driekwart van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor heeft uitgesproken. 
4. Een besluit tot wijziging van, toetreding tot en opheffing van de regeling wordt aan 

gedeputeerde staten toegezonden. 

HOOFDSTUK VII Overige bepalingen 

Arttkel 30 

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 31 

1. Burgemeester en wethouders van Groningen dragen zorg voor de toezending van deze 
regeling aan gedeputeerde staten. 

2. Deze regeling treedt in werking op een nader te bepaien tijdstip. Inwerkingtreding kan 
niet eerder plaatsvinden dan nadat inschrijving in de registers als bedoeld in artikel 27 
van de Wet gemeenschappelijke regeiingen heeft plaats gevonden. 

3. Burgemeester en wethouders van Groningen dragen zorg voor de bekendmaking van de 
regeling. 

4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op 
besluiten tot wijziging, opheffing, uittreding en toetreding. 
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Arttkei 32 

1. De gemeenschappelijke regeling 2002, zoals die is vastgesteld door de raden en colleges 
van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bedum. Groningen, Haren, 
Grootegast, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn, vervalt bij de Inwerkingtreding van 
deze regeling. 

2. Het lichaam is de voortzetting van het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 
genoemd 'Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen', gevestigd te Groningen en heeft 
als zodanig al diens rechten en verplichtingen. 

Artikel 33 

1. In alle gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur, zoveel 
mogelijk in overeenstemming met de geldende bepalingen van de Gemeentewet en de 
Wet gemeenschappelijke regeiingen. 

2. De regeling kan worden aangehaald onder de titel: 'Gemeenschappelijke regeling 
Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016'. 
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Artikeisgewijze toelichting 

Hieronder wordt voorzover nodig per artikel nog een nadere toelichting gegeven op de wi/zigingen. 
Veel bepalingen zijn, zonder dat het in de artikeisgewijze toelichting wordt genoemd, tekstueel 
aangepast vanwege een moderner taalgebruik en daarmee wordt de leesbaarheid vergroot. 
Uiteraard Is er In die gevallen voor gewaakt een andere betekenis aan de bepaling te geven. 

Artikel 1 
In de begripsomschrijvii^ is toegevoegd het begrip gemeenschappelijke regeling. Daarmee is het 
duidelijk dat er is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling met bevoegdheden voor het 
college van B&W en raad van ieder gemeente. Het begrip raad is ook toegevoegd. Hierdoor kunnen 
een aantal bepalingen compacter worden en prettiger leesbaar. 

Artikel 2 
Ten opzichte van de vorige regeling zijn enkele klelne tekstuele aanpassingen gedaan 
waardoor beter wordt aangesloten bij de bedoeling van de wet. 

Artikei3 
Ook hier enkele tekstuele aanpassingen, die verder geen invloed hebben op de betekenis van 
de bepalingen. 

Artikel 4 
Er geldt een aanleververplichting voor (afval)stoffen waarvoor in ARCG-verband een contract met 
een verwerker is of nog wordt afgesloten. In plaats van een ontheffingsmogelijkheid wordt in de 
praktijk gewerkt met contracten waaraan niet alle ARCG-gemeenten hoeven deel te nemen. In het 
tweede lid is ervoor gekozen 'veitxjnden' te vervangen met 'gebonden' om lets meer te 
benadrukken dat het geen vrijblijvende regeling is. 

Artikel 6 en 9 

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen omwille van de leesbaarheid. 

Artikel 10 

Het derde lid is rechtstreeks afkomstig uit de Wet gemeenschappelijke regeiingen en zou dus ook van 
toepassing zijn als het niet zou zijn opgenomen. Maar omwille van de samenhang en volledigheid is 
er toch voor gekozen het op te nemen. Overigens hebben de begrippen 'besloten vergadering' en 
'veiiiaderen met gesloten deuren' dezelfde betekenis, te weten: de vetgadering is niet openbaar. 

Artikel 13 
Hier is een wezenlijke aanpassing t.o.v. de oude bepaling. De Wet GR bepaalt nu dat de leden van het 
dagelijks bestuur geen meerderheid mogen hebben in het algemeen bestuur. Er diende dus een 
maximum gesteld te worden aan het aantal leden van het dagelijks bestuur. Daamaast is aangegeven 
dat een regionale spreiding mogelijk is, zodat een brede vertegenwoordiging van het 
verzorgingsgebied van de regeling in het dagelijks bestuur tot uitdrukking komt. 
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Artikel 14 

Het derde lid is omwille van de leesbaarheid vereenvoudigd zonder aan betekenis in te boeten. 

Art/jlfe/J6 

Het outle artikel 17 is vervallen. Door het gewijzigde artikel 13, dat het aantal leden van het dagelijks 
bestuur op drie stelt, was het oude arttkel 17 t»etekenisloos geworden. De oude artikelen 18 tot en 
met 35 zijn vernummerd naar 16 tot en met 33. 
Artikel 24 
De Wet gemeenschappelijke regeiingen is ook wat betreft de financiele t^palingen gewijzigd, met als 
doel om de raden van de deelnemende gemeenten meer invloed te bieden op het reilen en zijlen van 
de regeling. Daartoe is bepaald dat de ontwerpbegroting en de vooriopige jaarrekening eerder dan 
voorheen toegezonden moeten worden aan de raden. In dit artikel zijn daarom nieuwe termijnen 
opgenomen, zodat aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan. 
Nieuw is ook dat de gemeenschappelijke regeling algemene financiele kaders en beleidsmatlge 
kaders moet opstellen. Ook hier geldt weer dat dit tijdig (voor 15 april) moet gebeuren om de raden 
in staat te stellen om hun kaderstellende rol te kunnen waarmaken. 
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Bijlage 1 Verevenln^regeling 

Verevening van transportkosten vindt plaats door de vorming \ran een vereveningsfonds. Dit fonds 
wordt gevuld door gemeenten waarvan de transfKirtalstanden lager zijn dan de gemiddelde ahtand 
naar de afvalverwerkingslocatie ARCG en de gemeenten waarvan de transportafstanden hoger zijn 
dan de gemiddekle a^and naar de afvalverwerkinptocatie ARCG ontvangen er uit. Zowel de 
bijdrage als uitkering vindt plaats op basis van afwijking van de gemiddelde afstand in kik^meters x 
het inwonertal (inwoner/km). 
De bijdrage per kitometer waarvan de afstand lager is dan het gemiddelde is € 0,0034 per 
inwoner/afwijkende kilometer. 
De ontvangst per gemeente waarvan de afstand hoger is dan het gemiddeid is een deling van het 
totale fonds door het totaal aantal inwoners/afwijkende kilometer van de ontvangende gemeenten x 
het aantal inwoners/afwijkende kilometers per ontvangende gemeente. 
De afstand per gemeente is de afetand van het zwaartepunt van het afvalaanbod tot aan de 
afvah/erwerkingslocatie ARCG. 
De gemiddelde afstand is de som van de enkele afstanden gedeeld door acht. 
Dit leidt tot de volgende verrekeningen met het vereveningsfonds: 

Betalende gemeenten 

Groningen € 6069,31 
Haren € 720.60 
Bedum € 21,33 
Ten Boer € 60,35 
Totaal €6871,59 

Ontvangende gemeenten 
Leek € 980,62 
Grootegast € 2741,74 
Marum € 2178,15 
Zuidhorn € 971,09 
Totaal € 6871,69 
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WAS 

Artikel 2 

1. Het lichaam heeft binnen zijn gebled ten doel de behartiging van de recreatie. de 
natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van 
het (openbaar) water, voorzover dat bij de deelnemers berustte. 
ledere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur. aan het lichaam taken 
m H I B I d'® in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam. 
Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de 
uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam | | taken, daaronder 
begrepen de t>evoegdheld tot het in verband met de aan het lichaam | | taken 

~ | opieggen en/of heffen van belastingen, hefflngen en/of retributies. 

2. 

3. 

WORDT 

Artikel 2 
1 Het lichaam heeft binnen zijn gebled ten doel de behartiging van de recreatie, de 

natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van 
het (openbaar) water, voorzover dat bij de deelnemers berustte. 

2 ledere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur, aan het lichaam taken 
I die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam. 

3 Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de 
uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam | M taken, daaronder 
begrepen de bevoegdheid tot het in verband met de aan het lichaam H | 
taken ] | | | opieggen en/of heffen van belastingen, heffingen en/of retributies. 

WAS 

Artikel 16 
De voorzitter 
1. Op voordracht van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit het dagelijks 

bestuur, een voorzitter aangewezen voor een periode van vier jaar of bij tussentijds 
aantreden voor de nog lopende zittingsduur. 

2. 

3. De voorzitter wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een door of uit het 
dagelijks bestuur te benoemen vice-voorzitter. 

WORDT 
Artikgl 16 
De voorzitter 
I . Op voordracht van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit het dagelijks 

bestuur, een voorzitter aangewezen voor een periode van vier jaar of bij tussentijds 
aantreden voor de nog lopende zittingsduur. 

2. 

3. De voorzitter wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een door of uit het 
algemeen bestuur te benoemen vice-voorzitter. 



2. 

3. 

4. 

7. 

van het jaar voorafgaande 

WAS 
Artikel 26 
1. 

Het algemeen bestuur stelt de begroting vast ulteriijk op j 
aan het jaar waarvoor zij geldt. 
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting H H H H H H H H H H H H B ^ 

I toe san de raden van de deelnemende gemeenten. 
Oe ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten 
voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar 
gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
Oe raden van de deelnemende gemeenten lomnen omtrent de ontwerpbegroting bi| het 
dagelijks bestuur hun zienswijze near voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de 
commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan 
het algemeen bestuur wordt aangeboden. 
Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de 
deelnemers die terzake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 
Het dageiijte Iwstuur zendt de begroting binnen twee weken na vastetelling, doch in ieder 
geval voor H | van bet jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan 
gedeputeerde staten. 
Het bepaalde in het H B B H H H H H H l 'i*^ mede van toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting. 

WORDT 

Artikel 25 

7. 

8. 

Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op | | van het jaar voorafgaande 
aan het jaar waarvoor zij geldt. 
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting voor ^H/j^toe aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. 
Oe ontwerpl>egroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten 
voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar 
gesteid. Artikel 190. tweede en derde ltd van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
De raden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting bij het 
dagelijks bestuur hun zienswijze naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de 
commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan 
het algemeen bestuur wordt aangeix>den. 
Nadat deze Is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de 
deelnemers die terzake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 
Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder 
geval voor | | van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan 
gedeputeerde staten. 
Het bepaalde in h e t | B lid is mede van toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting. 



WAS 

Artikel 30 
1. In overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 10 lid 4 

van de wet Gemeenschappelijke Regeiingen, kan een ieder een klacht, zijnde een 
verzoekschrtft zoals bedoeld in art. 9:18,1* lid van de Algemene wet bestuursrecht, indienen 
over een gedraging, in de uitoefening van zijn functie, van een bestuursorgaan van de 
gemeenschappelijke regeling. of een voor deze regeling werkzame ambtenaar of een 
daarmee op grond van diens werkzaamheld gelijk te stellen pensoon (inclusief hij die op 
basis van een arbeidsovereenkomst naar burgeriijk recht werkzaamisvoordezerege 

2. De behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is opgedragen | H B H H H H H i 
m van de gemeente Tynaario. 

3. Op de behandeling van kiachten als bedoeld in lid 1 is van toepassing de Verordening 
gezamenlijke klachtenregeltng gemeenten Tynaario en Haren en het Meerschap 
Paterswolde. 

WORDT 

Atikel 30 
1. In overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 10 lid 4 

van de wet Gemeenschappelijke Regeiingen, kan een ieder een klacht, zijnde een 
verzoekschrift zoals bedoeld in art. 9:18.1* lid van de Algemene wet bestuursrecht. indienen 
over een gedraging, in de uitoefening van zijn functie, van een bestuursorgaan van de 
gemeenschappelijke regeling, of een voor deze regeling werkzame ambtenaar of een 
daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk te stellen persoon (inclusief hij die op 
basis van een arbeidsovereenkomst naar burgeriijk recht werkzaam is voor deze regeling). 

2. De behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is opgedragen | | van de 
gemeente Tynaario. 

3. Op de behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is van toepassing de Verordening 
gezamenlijke klachtenregeiing gemeenten Tynaario en Haren en het Meerschap 
Paterswolde. 



WAS 

5. 

I van Haren dragen zorg voor de toezending van deze regeling 
Artikel 32 
1. 

aan gedeputeerde staten. 
2. Deze gewijzigde regeling treedt, nadat inschrijving in de registers als bedoeld in artikel 27 

van de Wet gemeenschappelijke regeiingen bij alle deelnemers heeft plaa^gevondenjn 
werking op de 1" van de kalendermaand nadat deze gewijzigde regeling f / / f i 

~\ Op die datum vervalt de eerder 
leldende regeling op het Meerachap Paterswolde. 

Het lichaam is de voortzetting van het rechtspersoonlijkheid tiezittend openbaar lichaam 
'Meerschap Paterswolde', gevestigd te Haren, en heeft als zodanig al diens rechten en 
verplichtingen. 
Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op 
besluiten tot wijziging, opheffing, uittreding en toetreding. 

WORDT 

A r t i k e l 3 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1. I van Haren draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan 

gedeputeerde staten. 
2. Deze gewijzigde regeling treedt. nadat inschrijving in de registers als bedoeld in artikel 27 

van de Wet gemeenschappelijke regeiingen bij alle deelnemers heeft plaats gevonden, in 
werking op de 1° van de kalendermaand nadat deze gewijzigde regeling H H H H H 

im Op die datum vervalt de eerder geldende regeling op het Meerschap 
Paterswolde. 

4. Het lichaam is de voortzetting van het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam 
'Meerschap Paterswolde', gevestigd te Haren, en heeft als zodanig al diens rechten en 
verplichtingen. 

5. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op 
besluiten tot wijziging. opheffing, uittreding en toetreding. 



pJlAGEj 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen 

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen; 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Appingedam, Bedum, 
Bellingwedde. Oe Marne, DelfzijI, Eemsmond, Groningen, Grootegast. Haren, Hoogezand-Sappemeer, 
Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Peketa, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, 
Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn; 

Overwegende dat 
de Wet gemeenschappelijke regeiingen met ingang van 1 januari 2015 is gewijzigd; 
in de planning- en control cyclus van gemeenschappelijke regeiingen een aantal wijzigingen is 
doorgevoerd dat er op gericht is de invloed van deelnemers aan het samenwerkingsverband 
te verstericen; 
dat de wetwijziging ook gevolgen heeft voor de gemeenschappelijke regeling van de 
omgevingsdienst; 

- de gemeenschappelijke regeling v66r 1 januari 2016 aan de gewijzigde Wet moet zijn 
aangepast. 

Gelezen 
Het voorstel van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Groningen 

Gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regeiingen en artikel 13, aanhef en onder f. 
en artikel 46 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen; 

B E S L U I T E N : 

A. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen te wijzigen als volgt: 

Artikel 13 Taken algemeen bestuur 
Het bepaalde onder b., luidende: 

'het benoemen, schorsen en ontslag van de directeur op voordracht op tenminste 3 leden 
van het algemeen bestuur.' 
komt te vervallen. 

Het bepaalde onder c , luidende: 
'Het algemeen bestuur zorgt voor vervanging van de directeur" 
Komt te vervallen. 

Artikel 33 Begrotii^ 
Het eerste lid, luidende: 

' 1 . Het dagelijks bestuur zendt Jaarlijks voor 1 april een ontwerpbegroting van de 
Omgevingsdienst Groningen voor het komende kalenderjaar, met bijbehorende toelichting, 
toe naar Gedeputeerde Staten en de Burgemeester en Wethouders. 
komt te luiden: 
' 1 . Het dagelijks bestuur zendt vddr 1 april van het Jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 
begroting dient, de ontwerpbegroting, met bijbehorende toelichting aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan provinciate staten.' 

Het vierde lid, luidende: 
'4. De deelnemers kunnen binnen 6 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun 
zienswijzen uiten' 



komt te luiden: 
'4 De raad van een deelnemende gemeente en provinciate staten kunnen binnen 8 weken 
na toezending van de ontwerpbegrotir^ bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de 
ontwerpbegroting naar voren brengen. 

Het zesde lid, luidende: 
'6. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar waar 
deze voor dient, vast.' 
komt te luiden: 
'6. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voora^aande aan dat waarvoor 
zij dient. Nadat deze is vastgesteM zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden 
van de deelnemende gemeenten en provinciate staten, die ter zake bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hun ztenswijze naar voren kunnen brengen' 

Het zevende lid, luidende: 
7. Terstond na de vaststelling zendt het dagelijks bestuur de begroting naar de deelnemers 
en in teder geval voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse zaken.' 
konttte luiden: 
'7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling. doch in 
ieder geval v66r 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkretattes' 

Artikel 34 laarrekening 
Het eerste lid, luidende: 

'1 . Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgetepen kalenderjaar, met alle 
bijbehorende tescheiden, jaariijks voor 1 juni ter vooriopige vaststelling aan het algemeen 
bestuur en de deelnemers aan.' 
komt te luiden: 
' 1 . Het dagelijks bestuur zendt v66r 15 april de voortopige jaarrekening aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan provinciate staten.' 

Het tweede lid, luidende: 
'2. Het algemeen bestuur onderzoekt de Jaarrekening en stelt haar vast op uiteriijk 1 juli, 
volgende op het jaar waarop zij betrekking heeft.' 
komt te luiden: 
'2. Het algemeen t>estuur stelt de jaanrekening uiteriijk vast op 1 juli van het jaar volgende 
op het jaar waarop deze betrekking heeft.' 

Het derde lid, luidende: 
'3 Na de vaststelling in het algemeen bestuur zendt het dagelijks bestuur de jaarrekening 
met bijbehorende stukken binnen twee weken naar de deelnemers en in ieder geval voor 
15 juli aan de Ministerie van Binnenlandse Zaken' 
komt te luiden: 
'3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee w^ken na de vaststelling, doch 
in ieder geval vddr 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening betrekking 
heeft, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties' 

B. Deze wijziging treedt in weriting op 1 januari 2016. 



Gemeenschappelijke regeling Omgevir^sdtenst Groningen 

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen; 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Appingedam, Bedum, 
Bellingwedde, Oe Marne, DelfzijI, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hot^ezand-Sappemeer, 
Leek. Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, 
Veendam, Vlagtwedde. Winsum, Zuidhorn; 

Gelet op: 
- de Wet gemeenschappelijke regeiingen; 
- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

de Provinciewet; 
- de Gemeentewet; 

de Algemene wet bestuursrecht; 
- de Archiehwet; 

de instemming van Provinciate Staten van Groningen bij Statenbesluit van 7 november 2012; 
de instemming van de gemeenteraden van de bovengenoemde deelnemende gemeenten bij 
raadsbesluit van Appingedam d.d. 14 februari 2013, Bedum d.d. 18 oktober 2012, Bellingwedde 
d.d. 20 december 2012, De Marne d.d. 16 oktober 2012, DelfzijI d.d. 28 februari 2013, 
Eemsmond d.d.28 februari 2013, Grootegast d.d. 16 april 2013, Haren d.d. 9 oktober 2012, 
Hoogezand-Sappemeer d.d. 11 februari 2013, Leek d.d. 6 december 2012, Loppersum d.d. 25 
maart 2013, Marum d.d. 14 november 2012, Menterwolde d.d. 28 februari 2013, Oldambt d.d. 
19 december 2012, Slochteren d.d. 1 november 2012, Stadskanaal d.d. 17 december 2012, Ten 
Boer d.d. 24 april 2013, Vlagtwedde d.d. 2 februari 2013, Winsum d.d. 1.1 december 2012 en 
Zuidhorn d.d. 8 oktober 2012; 

Overwegende dat: 
het Rijk, het Interprovinciaal Overieg en de Vereniging van Nederiandse gemeenten op 8 juni 
2009 met de package deal "Mans/eindbeeld" a^praken hebben gemaakt over de vorming van 
regionale uitvoeringsdiensten, het Basistakenpakket dat deze diensten in ieder geval moeten 
gaan uitvoeren en de kwaliteitsnormen van \rergunningverlening, toezicht en handhaving; 

- de provincie Groningen en de bovengenoemde deelnemende gemeenten op 16 december 2011 
bij ondertekening van de 'Intentieverklaring takenpakket en organisatievorm RUD Groningen', de 
intentie hebben uitgesproken om te komen tot de oprichting van een regionale 
uitvoeringsdtenst; 

- de provincie Groningen en de bovengenoemde deelnemende gemeenten hiermee een 
kwaliteitsverbetering van de hierboven genoemde uit te voeren taken wiHen bewerkstelligen; 

- deze regionale uitvoeringsdienst een openbaar lichaam zaI zijn op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regeiingen en de naam Omgevingsdienst Groningen zaI krijgen; 

- de Omgevingsdienst Groningen namens de provincte Groningen en de bovengenoemde 
deelnemende gemeenten vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken gaat 
uitvoeren op het gebied van het omgeving^omein; 
de Omgevingsdienst Groningen tevens een Regionale Uitvoeringsdienst Besluit Risico's Zware 
Ongevallen (BRZO-RUO) is en voor inrichtingen die vallen ander het Besluit Risico's Zware 
Ongevalien en de International Pollution Prevention and Control, categorte 4, 
vergunningverienende, toezichthoudende en handhavingstaken gaat codrdineren en uitvoeren, 
waarbij het primaat in beginsel ligt binnen het werkgebied Groningen, Friesland en Drenthe; 
Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester en wethouders van de bovengenoemde 
gemeenten zijn, na verkregen toestemming hiertoe van Provinciale Staten en de gemeenteraden 
van de bovengenoemde gemeenten, overeengekomen een gemeenschappelijke regeling te 
treffen voor het vormen van de Omgevingsdienst Groningen; 



Besluiten vast te stellen de vo^ende reeling: 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPAUNGEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onden 
a. algemeen bestuur: algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; 
b. BRZO: Besluit Risico's Zware Ongevallen; 
c. BRZO-RUO: Regionate Uitvoeringsdienst Besluit Risico's Zware Ongevallen; 
d. Burgemeester en Wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeenten; 
e. dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; 
t deelnemers: provincie Groningen en de gemeenten; 
g. gemeenten: gemeenten Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, DelfzijI, Eemsmond, 

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, 
Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zukihorn; 

h. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincte Groningen; 
i. IPPC: Internat'tonai Pollution Prevention and Control; 
j . Provinciale Staten: Provinciate Staten van de provincie Groningen; 
k. raden: gemeenteraden van de gemeenten; 
I. wet: Wet gemeenschappelijke regeiingen; 
m. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Artikel 2 Insteiling 
1. Bij de inwerkingtreding van deze regeling wordt een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, 

eerste lid. van de wet, genaamd Omgevingsdienst Groningen, ingesteld. 
2. Oe Omgevingsdienst Groningen heeft zijn vestiging te Veendam. 

Artikel 3 Doel 
De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverienende, toezichthoudende en 
handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers te gaan uitvoeren, 
waarmee de deelnemers de kwallteit van de uitvoering van deze taken willen vertjeteren, 

HOOFDSTUK 2 TAKEN 

Artikel 4 Baslstekenpakket 
Het baslstekenpakket van de Omgevingsdienst Groningen betreft het Basistakenpakket voor 
Omgevingsdiensten, zoals overeengekomen in het bestuurlijk overteg tussen het inter Provinciaal 
Overieg, de Vereniging van Nederiandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de ministers 
van Justitie en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en inhoudende 
vergunningverienende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebled van de Wabo. Wet 
milieubeheer en daaruit voortkomende regelgeving. 

Artikel S Miiieutekenpakket 
1. De Omgevingsdienst Groningen kan op verzoek van een deelnemer ook, naast het 

Baslstekenpakket, alle milieutaken uitvoeren. 
2. Indien sprake is van het eerste lid, dan is sprake van het Milieutakenpakket. 
3. De teken dte binnen het Milieutakenpakket vallen, zijn, naast de taken op grond van artikel 4, 

vergunningverienende, toezichthoudende en handhavingsteken betreffende activiteiten in het 
kader van de Wet Milieubeheer en de daaruit voortvloeiende regelgeving. 



Artikel 6 Wabo-takenpakket 
1. De Omgevingsdienst Groningen kan op verzoek van een deelnemer ook. naast het Basispakket en 

het Milieutakenpakket. alle Wabo-taken uitvoeren. 
2. Indien sprake is van het eerste lid, is sprake van het Wabo-takenpakket. 
3. De taken die binnen het Wabo-takenpakket vallen. zijn naast de taken op grond van artikel 4 en 

5, vergunningverienende, toezichthoudende en handhavingstaken betreffende activiteiten in het 
kader van de Wabo en de daaroit voortvloeiende regelgeving 

Artikel 7 BRZO-takenpakket 
1. De Omgevingsdienst Groningen coordineert en voert vergunningverienende. toezichthoudende 

en handhavingstaken uit voor inrichtingen die vallen onder het BRZO en de IPPC, categorie 4, 
waarbij het primaat in beginsel ligt binnen het werkgebied Groningen. Fr/sl3n en Drenthe. 

2. De Omgevingsdienst kan taken uitvoeren op verzoek van bevoegde BRZO gezagen buiten de 
provincies Drenthe. FryslSn en Groningen. 

3. De Omgevingsdienst kan taken die warden uitgevoerd voor bevoegde BRZO gezagen uitbesteden 
aan andere omgevingsdiensten die BRZO-taken uitvoeren en coordineren. 

Artikel 8 Overige werkzaambeden voor deelnemers en niet-deelnemers 
1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikelen 4,5,6 en 7 genoemde taken, 

kan de Omgevingsdienst Groningen op verzoek van deelnemers en niet-deelnemers adviserende, 
ondersteunende en uitvoerende werkzaambeden verrichten. 

2. De totale omvang op Jaarbasis van werkzaambeden voor niet deelnemers mag niet meer 
bedragen dan 10% van de Jaaromzet van de Omgevingsdienst Groningen. 

Artikel 9 Dienstverleningsovereenkomst 
1. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de takenpakketten en werkzaambeden, 

genoemd in artikelen 4,5.6,7 en 8 worden door of namens de Omgevingsdienst Groningen en 
de deelnemers of niet-deelnemers schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van 
dienstverieningsovereenkomsten. 

2. In de dienstverleningsovereenkomst komen in ieder geval bepalingen te staan inzake: 
a. de te verlenen diensten door de Omgevingsdienst Groningen; 
b. de duur van de overeenkomst; 
c. de samenwerkingsstructuur en het —overieg; 
d. informatieverstrekking en rapportages; 
e. verplichtingen en kwatiteitswaarborging; 
f. archh/ering; 
g. wanneer sprake is van ovemnacht; 
h. aansprakelijkheden en risico's; 
i. de kosten van de te leveren diensten en de budgetafspraken; 
J. de afrekening; 
k. mandaten of machtigingen; 
I. geheimhouding; 
m. wat te doen bij geschilien; 
n. nietigheid en opschortende voorwaarden; 
0. wijziging, opzegging en einde overeenkomst; 
p. bestaande uitbestedingscontracten. 

Artikel 10 Mandaat 
1. De Omgevingsdienst Groningen verricht naast zelfstandig uit te voeren werkzaambeden, ook 

werkzaambeden voor Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 



via mandaat, waarbij het door Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders 
vastgestelde beieid in acht wordt genomen. 

2. Ten aanzien van de aan de Omgevingsdienst Groningen in mandaat toekomende taken, kan 
ondermandaat worden verieend. 

3. De werkzaambeden die de Omgevingsdienst Groningen via mandaat verricht, worden 
opgenomen In een door de deelnemers te nemen mandaatbesluit. 

HOOFDSTUK 3 BESTUUR 

Paragraaf 1 Algemeen bestuur 

Artikel 11 Samenstellii% 
1. Het algemeen bestuur besteat uit 24 leden. 
2. De deelnemers benoemen uit hun midden 1 lid. 
3. Het bepaalde in deze regeling ten aanzien van de teden van het algemeen bestuur is op de 

plaatsvervangende teden van overeenkomstige toepassing. 
4. De aanwijzing van de teden van het algemeen bestuur geschiedt voor dezelfde periode als 

waarvoor Gedeputeerde Steten of Burgemeester en Wethouders worden benoemd en vindt 
plaats in de eerste vergadering van Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders in 
nieuwe samenstelling. 

5. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw aangewezen leden van 
het algemeen bestuur in functie treden. 

6. Wanneer een lid van het algemeen bestuur ophoudt lid te zijn van Gedeputeerde Staten of 
Burgemeester en Wethouders die hem hebben benoemd, dan houdt hij tevens op lid te zijn van 
het algemeen bestuur. 

7. Gedeputeerde Staten of de betreffende Burgemeester en Wethouders, voorzien zo spoedig 
mogelijk in de vervulling van de vacature. 

8. De teden van het algemeen bestuur kunnen te alien tijde, door middel van een schriftelijke 
mededeling aan het algemeen bestuur, ontslag nemen. 

9. Bij tussentijds ontslag voorzien Gedeputeerde Staten of de betreffende Burgemeester en 
Wethouders zo spoedig mogelijk in de aanwijzing van een nieuw lid van het algemeen bestuur. 

10. Leden van het algemeen bestuur, die ontslag hebben genomen, blijven hun functie waarnemen 
totdat onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 

11. Bij het bestaan van ̂ en of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd 
besluiten te nemen. 

12. Wanneer iemand wordt aangesteld in een vacante plaats in het algemeen bestuur te vervullen, 
treedt hij af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten 
aftreden. 

13. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, 
door of vanwege het bestuur van een der deelnemers dan wel door of vanwege het bestuur van 
het lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. waarbij met ambtenaar voor de toepassing 
van dit ltd worden gelijl^esteld zij die in dienst van een der deelnemers dan wel van het lichaam 
op arbeidso\ffireenkomst naar burgeriijk recht werkzaam zijn. 

14. Artikel 15, eerste lid, van de Provinciewet. artikel 15. eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 33 
van de Waterschapswet en artikel X8 van de Kieswet zijn van overeenkomstige toepassing op de 
teden van het algemeen bestuur. 

Artikel 12 De voorzitter 
1. Uit het algemeen bestuur wordt het lid van de provincie Groningen als voorzitter aangewezen. 



2. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter van het dagelijks 
bestuur. 

3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangende 
voorzitter. 

4. De plaatsvervangende voorzitter wordt aangewezen tijdens de eerste vergadering van het 
algemeen bestuur. 

5. De stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de 
voorzitter ondertekend. 

6. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. 
7. De voorzitter kan de vertegenwoordiging. bedoeld in het zesde lid, aan een door hem aan te 

wijzen gemachtigde opdragen. 

Artikel 13 Taken ali^meen bestuur 
Het algemeen bestuur is belast met: 
a. het opstellen van een reglement van orde; 
b. verviMtn 
c. vervaNen 
d. het vaststellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening; 
e. de kaders waarbinnen de Omgevittgsdienst Groningen functioneert; 
f. het doen van voorstetlen aan de deelnemers omtrent toetreding tot, uittreding uit, wijziging van 

of opheffing van de regeling; 
g. het aangaan van geldleningen en van rekening-courantovereenkomsten; 
h. het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldleningen door anderen aan te gaan; 
i. het kopen, ruilen. bezwaren of vervreemden en in er^acht aannemen of uitgeven van roerende 

of onroerende zaken; 
j . het doen van uitgaven, voordat de begroting of begrotingswijziging, waarbij deze uitgaven zijn 

geraamd, is goedgekeurd; 
k. het voeren van rechtsgedingen en beroepsprocedures. 

Artikel 14 Vergaderingen 
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. 
2. Het algemeen bestuur vergadert in beginsel tweemaal per jaar. 
3. In afwijking van het tweede lid kunnen door het algemeen bestuur meerdere vergaderingen 

worden ingelast wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht of wanneer 
tenminste l/5e van de teden van het algemeen bestuur, ander opgave van redenen, hierom 
schriftelijk verzoekt. 

4. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn open baar. 
5. In afwijking van het vierde lid, kunnen de vergaderingen van het algemeen bestuur besloten zijn, 

wanneer l/5e van het aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. 
6. Het algemeen bestuur kan zich in de vergaderingen laten bijstaan door adviseurs. 

Artikel 15 Geheimhouding 
1. Het algemeen bestuur kan in een besteten vergadering, op grand van de belangen, genoemd in 

artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vetgadering met gesloten 
deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het algemeen bestuur 
warden overgelegd, geheimhouding opieggen. 

2. Oe geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en alien die van het 
ttehandeide of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar 
opheft. 

Artikel 16 Vergaderquorum 



1. Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer clan de helft van 
het aantal teden van het algemeen bestuur aanwezig is. 

2. Indien het vereiste aantal leden, bedoeld in het eerste lid, niet aanwezig is bij een vergadering, 
kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te 
vinden. 

3. Op vergaderingen als bedoeld in het tweede lid, is het bepaakle van het eerste lid niet van 
toepassing, met dien verstende dat het algemeen bestuur over de begroting, een 
begrotingswijziging en de jaarstukken alleen kan beraadslagen en vooriopige besluiten kan 
nemen. 

4. De niet aanwezige leden bij ̂ rgaderingen als bedoeM in het derde lid hebben de mogelijkheid 
om binnen tien werkdagen te reageren op het verslag van de vergadering. 

5. Indien de teden, bedoeld in het vierde lid, niet binnen tien werkdagen reageren, wordt men 
geadit ingestemd te hebben met de voortepige besluiten. 

6. De vooriopige besluiten warden binnen tien werkdagen omgezet in definitieve besluiten of, 
afhankelijk van de reacties, komen te vervallen. 

Artikel 17 Besluitvorming 
1. ieder lid van het algemeen bestuur heeft in de ve^adering een stem. 
2. Besluiten warden genomen met een meerderheid van stemmen, tenzij in deze regeling anders is 

bepaald. 
3. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald voorstel staken, wordt het betrokken 

onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen testuur. 
4. Indien de stemmen wederom steken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Ingeval de stemmen bij herstemming over besluiten met betrekking tot benoeming, voordracht 

of aanbeveling van per^jnen staken, beslist de voorzitter. 
6. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen 

wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling. 

Artikel 18 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht 
1. Het algemeen bestuur geeft aan Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders de door 

een of meer teden van die Gedeputeerde Staten of Buî emeester en Wethouders gevraagde 
inlichtingen. 

2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan Gedeputeerde Staten of Burgemeester en 
Wethouders die dat lid hebben aangewezen de door ̂ n of meerdere leden van deze 
Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders gevraagde of ongevraagde inlichtingen 
voor het door hem in dat bestuur gevoerde beteid, op de wijze die door dat bestuursorgaan is 
bepaald. 

3. Een lid van het algemeen bestuur kan door Gedeputeerde Steten of Burgemeester en 
Wethouders die dat lid hebben aangewezen ter verantwoording warden geroepen voor het door 
hem gevoerde beieid, op de wijze die door dat bestuursorgaan is bepaald. 

4. Het reglement van orde, genoemd in artikel 13, ander a, van het algemeen bestuur regelt de 
wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling. 

Artikel 19 Commlsî es 
1. l.Het algemeen bestuur kan commissies als bedoeld in de artikelen 24 en artikel 25 van de wet 

instellen. 
2. Het algemeen bestuur gaat pas over tot insteiling van een commissie als bedoeld in het eerste lid 

na verkregen toestemming van alte deelnemers. 
3. Bij de insteiling wordt in ieder geval geregeld: 

a. de samenstelling; 
b. de teken en bevoegdheden; 
c. de werkwijze; 



d. de openbaarheid van vergaderingen; 
e. het toezicht van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur; 
f. de verhouding van de toegekende twvoegdheden tot die van het algemeen bestuur en het 

dagelijks bestuur; 
g. de verantwoording aan het algemeen bestuur; 
h. de einddatum van de commissie, wanneer de commissie is ingesteld voor bepaalde tijd. 

4. De voorzitter van de commissie is het lid van het dagelijks bestuur tot wiens portefeuille het 
belang behoort en heeft in de commissie een adviserende stem. 

Paragraaf 2 Dagelijks bestuur 

Artikel 20 Samenstellliqi 

1. Het dagelijks bestuur t>estaat uit minlmaal 3 leden en maximaal 7 leden. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit een voorzitter, een penningmeester een secretaris en algemene leden. 

2. teder ltd van het dagelijks bestuur heeft een plaatsvervanger. 
3. De teden en plaatsvervangende teden worden door het algemeen bestuur gekozen in de eerste 

vergadering van het algemeen bestuur. 
4. Het algemeen bestuur kiest de teden voor het dagelijks bestuur uit het algemeen bestuur. 
5. Het algemeen bestuur bewaakt bij de aanwijzing van teden van het dagelijks bestuur een 

evenwtchtige spreiding over het werkgebied van de Omgevingsdienst Groningen. 

Artikel 21 Zittingsduur 
1. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen 

bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig, door middel van een 
schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur, ontslag neemt. 

2. Beiindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt van rechtswege het einde 
van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich mee. 

3. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door overiijden, 
ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen, vindt plaats binnen twee maanden 
na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. 

4. Een tussentijds tot lid van het dagelijks bestuur benoemd lid treedt af op het moment waarop 
degene in wiens plaats hij is benoemd zou aftreden. 

5. Het algemeen bestuur kan î ^n of meer teden van het dagelijks bestuur ontslag verienen, indien 
zij het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer t}ezitten. 

Artikel 22 Werkwifze 
1. Het dagelijks tiestuur ve^adert zo dikwijis als de voorzitter of ten minste twee teden dit nodig 

achten. 
2. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en dit reglement 

wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur. 
3. De voorzitter en elk lid hebben ^^n stem, waarbij in het geval de stemmen staken, de voorzitter 

een doorslaggevende stem heeft. 
4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, tenzij in de 

regeling anders is bepaald of het dagelijks bestuur anders bepaalt. 
5. In de veigaderingen van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten, 

indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende teden tegenwoordig is. 
6. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar 

dit artikel, opnieuw een vergadering. 
7. Op de vergadering, bedoekJ in het zesde lid, is het vijfde lid niet van toepassing. 
8. Tijdens de vergadering, bedoeld in het zevende lid, kan het dagelijks bestuur echter over andere 

aangelegenheden dan die waarvoor de eerste vergadering was beiegd alteen beraadslagen en 
besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende teden tegenwoordig is. 



9. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen 
wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling. 

Artikel 23 Geheimhouding 
1. Het dagelijks bestuur kan op grand van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 
inhoud van de stukken die aan het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhouding 
opieggen. 

2. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering b^andelde wordt tijdens de 
vetgadering oi^etegd. 

3. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en alien die van het 
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het dagelijks bestuur haar 
opheft. 

4. Op grand van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden 0|%elegd door de voorzitter of een commissie, ten aanzien 
van de stukken dte zij aan het dagelijks bestuur overieggen, hiervan wordt op de stukken melding 
gemaakt. 

5. De geheimhouding, bedoeld in het vierde lid, wordt in acht genomen totdat de voorzitter of de 
commissie, dte de verplichting heeft oK^elegd, dan wel het dagelijks bestuur of het algemeen 
bestuur haar opheft. 

Artikel 24 inlichtingen- en verantwoordingsplicht 
1. De teden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en afzonderiijk. aan het algemeen bestuur 

verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleld. 
2. Het dagelijks bestuur geeft, Ieder tezamen en afzonderiijk, uit eigen beweging dan wei op 

verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle 
inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur 
gevoerde beleld. 

3. Het afieggen van verantwoording ais bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand 
verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld In het tweede lid, geschieden op de wijze zoals 
is aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen t>estuur. 

4. Het algemeen bestuur is bevoegd in het reglement van orde voor zijn vergadering nadere regels 
te stellen ten aanzien van de wijze waarop door fiet dagelijks bestuur dan wel de leden ervan 
inlichtingen dienen te worden ver^haft respectievelijk verantwoording dient te worden 
afgetegd. 

5. Het algemeen bestuur kan regelen van welke besluiten van het dagelijks bestuur kennisgeving 
wordt gedaan aan de leden van het algemeen bestuur, daarbij kan het algemeen bestuur de 
gevallen bepaien waarin met ter inzage legging kan warden volstaan. 

6. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt 
gegeven aan deze bepaling. 

7. De leden 1 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter. 

Artikel 25 Taken di^selijls bestuur 
1. Het dagelijks bestuur is belast met: 

a. het dagelijks beheer van het lichaam; 
b. de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zaI worden 

beraadslaagd en besloten; 
c. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur; 



d. het volgen en, indien nodig, het bijsturen van de inspanningen en prestattes van de 
Omgevingsdienst Groningen op basis van rapportages van de reguliere planning en control 
cyclus; 

e. het toezicht op het beheren van de financien van de Omgevingsdienst Groningen; 
f. het toezicht en beheren van de eigendommen van de Omgevingsdienst Groningen; 
g. het voeren van rechtsgedingen en beroepsprocedures, alsmede het nemen van 

conservatoire maatregelen, voordat wordt besloten tot het voeren van recht^edingen, het 
instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een vooriopige voorziening. 

h. Het onderhouden van de relaties met de deelnemers. 
2. Het dagelijks bestuur oefent, indien en voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en naar 

de door deze te stellen regels, de aan het algemeen bestuur toekomende taken uit, met 
uitzondering van: 
a. het vaststellen, dan wel wijzigen van de begroting-
b. het vaststellen van de rekening; 
c. benoeming, schoming en ontslag van de directeur. 

Artikel 26 Plaatsvervangende leden 
De bepalingen van de artikelen 21 tot en met 25 gelden ook voor plaatsvervangende leden van het 
dagelijks bestuur. 

HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE 
Artikel 27 De direttew 
1. De Omgevingsdienst Groningen heeft een directeur die onder verantwoot^elijkheid van het 

algemeen bestuur belast is met de teiding van en met de zorg voor een juiste taakvervulting door 
de Omgevingsdienst Groningen. 

2. De directeur voert de in mandaat aan de Omgevingsdienst Groningen verleende bevoegdheden 
uit en kan ter zake ondermandaat verienen. 

3. De directeur van de Omgevingsdienst Groningen is tevens de ambtelijke secretaris van het 
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 

4. De directeur is het directe aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur en voor de externe partners, 
zoals het Openbaar Ministerie, de politie en andere ketenpartners. 

5. De directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur via de reguliere planning en 
control cyclus. 

6. Het algemeen bestuur legt de instructie van de directeur vast in een Directiestatuut. 
7. De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, worden, naast de 

voorzitter, mede ondertekend door de directeur. 

Artikel 28 Oi^nlsat ier^^ment 
Het algemeen bestuur bepaalt in een organisatieregtement de hoofdstructuur van de organisatie, de 
directie, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie. 

Artikel 29 Rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenreglenMtnt 
Het algemeen bestuur stelt, na akkoord van het Georganiseerd Overieg, een rechtspositie- en 
arbeidsvoorwaardenreglement vast dat op het personeel van de Omgevingsdienst Groningen van 
toepassing is. 

Mtke l 30 Personeel 
1. Het dagelijia bestuur is belast met: 

a. het aansteilen als ambtenaar; 
b. het schorsen en ontslag van het personeel van de Omgevingsdienst Groningen, met 

uitzondering van de directeur van de Omgevingsdienst Groningen; waarbij het dagelijks 



bestuur daarbij het door het algemeen bestuur vastgestelde rechtspositie-en 
arbeklsvoorwaardenregeling in acht neemt. 

2. Het dagelijks bestuur kan de in het vorige lid bedoelde bevoegdheden opdragen aan de 
directeur, tenzij het ambtenaren betreft die belast zijn met functies van leidinggevende aard 
welke rechtstreeks onder de directeur ressorteren. 

3. Op de ambtenaren in dienst van de Omgevingsdienst Groningen is de rechtspositieregeling CAR-
UWO van toepassing, tenzij overeenkomstig het bepaalde in de Ambtenarenwet het algemeen 
tiestuur op enig moment zelf voorztet In de rechtspositie en t>ezoidiging. 

Artikel 31 Overieg 
1. Het openbaar lichaam voert periodiek bestuuriljk overieg met de deelnemers omtrent de inhoud 

en het niveau van uitvoering van wettelijke taken, waarbij in ieder geval wordt t>ehandeid: 
a. de duur en kosten van de taakuitvoering; 
b. de opzegtermijn van de dtenstveriening; 
c. de verrekening van eventuete desintegratiekosten bij vroegtijdige uittreding. 

2. De bevoegdheden van de Omgevingsdienst Groningen kunnen worden gewijzigd in geval van 
noodzakelijke aanpassing aan landelijke of Europese wetgeving. 

3. Indien sprake is van het tweede lid, besluit het algemeen bestuur tot wijziging. 

Artikel 32 Archief 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een 

door het algemeen bestuur vast te stellen reglement ingevolge artikel 40 van de Archiefiwet. 
2. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12. eerste lid, van de Archiefwet over te brengen 

archieftiestenden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de 
archiefbewaarplaats van de Omgevingsdienst Groningen. 

HOOFDSTUK 5 FINANCIEN 

Artikel 33 Begroting 
1. Het dagelijks bestuur zendt v6dr 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dtent, de ontwerpbegrotir^ met bijbehorertde toeKchting aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en aan provinciate steten. 

2. In de t>egroting wordt onder andere aangegeven welke bijdrage eIke deelnemer verschuldigd is 
voor de uitvoering van tekenpakketten en weiltzaamheden, genoemd in de artikelen 4,5 en 6 
van de Omgevingsdienst Groningen. 

3. De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen 
betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. 

4. OertiMI van een deeki«n«ide^meent i en provbKiate Staten kunnen Unnen 8 
t s i w i A i g v m de ontwMpbtfreti iv Mi ( i t g ^ 
witweiirfw^trothig naar m m Mtngen. 

5. Het dagelijks bestuur voegt, ahrorens verzending van de ontwerpbegroting aan het algemeen 
bestuur, de zienswijzen van de deelnemers toe. 

6. Het aig«ineen bestuur ^ t de begroting v m in het jaar voorafpande aan dat waanroor zij dtent. 
Ntedat d e n is vtutgesteM »ndt het algemeen b ^ u u r de b ^ f o ^ aan de raden van de 
diMi««n«wte gemeent«i en prov&tK:Urie s t a ^ 

7. ^i$mgit^ bi^^ 

MiRMtrwan Bimwniandse ZtSun en KMln l^s i la t les 
8. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing wanneer het wijzigingen van de begroting 

betreft. 



Artikel 34 Jaarrekening 
1. Het dn^Hjks bestuur ntndtvddr IS april de vftK»iopige jaarrekenlt^ aan de raden ran de 

ite4{in0iiMMta BMMtf̂ MM IM aan pRM îdaie fiiiMi. 
2. t i g m m n btit inir tMUlt de jaarrekenhtqi uiterli^ vast op 1 juli van het Jaar vo^sende op het 

«iiiHN^ d e n beMd(fc)g h 
3. I | i l ) l | | t l | k i b « » y w i e n d t ( ^ 

| | w i i i i ^ t S | H l « a f l h ^ ^ w o ^ i ^ a p h c t J a w w ^ ^ aande 
Mtoitt«rvan Mramilandse Zaken en KcmlhkrIpaeMcs 

4. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten 
geheel of ten dele: 

a. af te boeken van reserves, voor zover aanwezig; 
b. voor gelijke delen ten laste te brengen van de deelnemers. 

5. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde positieve resultaten 
geheel of ten dele: 

a. te bestemmen voor een egalisatiereserve; 
b. uit te keren aan deelnemers in gelijke delen. 

Artikel 35 Doorl>erekening van kosten 
1. De kosten van de uitvoering van de takenpakketten en werkzaambeden, genoemd in de artikelen 

4,5 en 6 worden, voor zover deze niet uit andere inkomsten worden bestreden, doorde 
deelnemers voldaan op basis van Jaarlijks vastgestelde uurtarieven. 

2. Bij de kostentoerekening worden naast de directe uitvoeringskosten tevens de overheadkosten 
verdisconteerd. 

3. De Omgevingsdienst Groningen kan ieder kwartaal voorschotnota's indienen bij de deelnemers. 
4. Indien enig Jaar een batig saldo oplevert wordt dit saldo toegevoegd aan het 

weerstandsvermogen van de Omgevingsdienst Groningen. 
5. Het weerstandsvermogen mag maximaal 5% van de Jaaromzet bedragen. 
6. Voor zover het batig saldo van enig jaar zou leiden tot een weerstandsvermogen van meer dan 

5% van de Jaaromzet, wordt het saldo boven de 5% gerestitueerd, tenzij een meerderheid van de 
deelnemers gemotiveerd instemt met een doelreservering van het batig saldo voor de 
Omgevingsdienst Groningen. 

7. Indien sprake is van het zesde lid. stelt het algemeen bestuur hiertoe een voorstel vast. 
8. Indien enig exploitatiejaar een nadelig saldo oplevert en het weerstandsvermogen ontoereikend 

is om dit nadelige saldo te dekken, stelt het algemeen bestuur een plan vast dat is gericht op het 
afbouwen of dekken van het nadelig exploitatiesaldo. 

9. Het algemeen bestuur bepaalt tevens of en zo ja. tot welk bedrag de deelnemers zullen bijdragen 
in het nadelig exploitatiesaldo. 

10. Het plan, bedoeld in het achtste lid, wordt niet eerder vastgesteld dan nadat Gedeputeerde 
Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten gedurende een termijn van 8 weken 
in de getegenheid zijn gesteld om hun mening ten aanzien van het plan naar voren te brengen. 

11. Wanneer het algemeen bestuur overeenkomstig het gestelde in het vorige lid een besluit heeft 
genomen omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nadelig exploitatiesaldo, wordt de 
nadelige exploltatie door de deelnemers gedragen in verhouding tot het aantal uren, gebaseerd 
op de uitvoering van de takenpakketten en werkzaambeden, genoemd in de artikelen 4,5 en 6 
dat door ledere afzonderiijke deelnemer wordt afgenomen van de Omgevingsdienst Groningen 
en zoals dit is vas^esteld in de schriftelijke afspraken als bedoeld in artikel 9. 

12. Het algemeen bestuur kan een reglement vaststelten voor heffing van leges voor het op aanvraag 
leveren van diensten. 

13. Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, nadat 
Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten zijn gehoord, nadere 
regels vast stellen met betrekking tot de door de deelnemers te betalen financiele bijdragen. 



Artikel 36 Betelli^ bijdrage deelnen»rs 
1. In de t>egroting wordt aangegeven welke bijdiage eike deelnemer verschuldigd is voor het jaar 

waarop de begroting betrekking heeft. 
2. Indien sprake is van artikel 35, derde lid, betelen de deelnemers op verzoek van de 

Omgevingsdienst Groningen per kwartaal een voorschot bestaande uit een vierde van de in het 
eerste lid bedoelde bijdrage. 

3. Het dagelijks bestuur kan bepaien dat een van het in het tweede lid bedoekJe bedrag afwijkend 
voorschot wordt betaald. 

4. Uiteriijk 1 juni van en^ jaar vindt per deelnemer een eerste afrekening plaats over het 
voora^aande boekjaar overeenkomstig het ontwerp van de >rooriopige jaarrekening. 

5. Oe definitieve afrekening vindt plaats binnen twee maanden na vaststelling van de jaarrekening. 

Artilwl 37 Financiele verordening 
1. Het algemeen bestuur stelt een financieel verordening vast met betrekking tot de 

uitgangspunten voor het financiele beteid, de regels voor het finandile beheer en de inrichting 
van de financiile organisatie en het beheer van de geldmiddelen, waarbij de Gemeentewet en de 
Provinciewet van overeenkomstige toepassing zijn. 

2. In de financiSle verordening staan ook rkihtlijnen met betrekking tot de reserves en 
voorzieningen van de Omgevingsdienst Groningen en daarbij wordt een aan te houden 
noodzakelijk niveau van de algemene reserve, passend bij het risicoprofiel van de 
Omgevingsdienst Groningen, benoemd. 

3. Het dagelijks bestuur kan bij de jaarrekening, begroting en liegrotingswijzigtngen voorstellen 
doen aan het algemeen bestuur met betrekking tot respectievelijk de dotatie in of onttrekking 
aan de reserves van de Omgevingsdienst Groningen naar de onderscheiden onderdelen. 

Artikel 38 Verzekering 
1. l.Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een verzekering van de risico's verbonden aan het 

optreden van de Omgevingsdienst Groningen, het in dienst hebben van (tijdelijk) personeel en 
het beheer van eigendommen en gelden. 

2. 2.De directeur van de Omgevingsdienst Groningen zorgt namens het dagelijks bestuur ervoor dat 
de in het eerste lid bedoelde verzekering bij voortduring in overeenstemming wordt gehouden 
met de samenstelling van het personeel, de indtviduele omstandigheden van de personeelsleden 
en het algemene loonpeil. 

Artikel 39 Controle 
1. Het algemeen bestuur wijst een accountant aan die, met inachtneming van het in artikel 37 

bedoelde reglement, belast is met de controte op het financieel beheer en de boekhouding van 
de Omgevingsdienst Groningen. 

2. De ojntrole geschiedt tenminste eenmaal per kalenderjaar ten aanzien van de boekhouding in 
haar geheel. 

3. Van de controte wordt door de accountant een verslag gemaakt. 
4. Het dagelijks bestuur zendt een exemplaar van het controleverslag terstond aan de deelnemers. 
5. De Omgevingsdienst Groningen verschaft aan hen, die, ingevolge het bepaalde in het eerste en 

tweede IW, tot het uitoefenen van controte of het instellen van een onderzoek bevoegd zijn, zo 
dikwijis als zij het vorderen, inzage van de kas, de boekhouding en de bescheiden en verstrekt 
desgewenst ook schriftelijk alte inlichtingen die door hen voor de uitoefening van hun taak nodig 
worden geacht. 

Arti'kel 40 Treasurystatuut 
Het algemeen bestuur stelt een treasurystatuut vast waarin onder meer geregeld is: 

a. het aangaan van geldleningen en rekening-courantovei^enkomsten; 
b. het uitienen van geld en het doen van garantstellingen; 



met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. 

Artikel 41 Tegemoetkoming 

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn leden, de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter in 
de financiele verordening genoemd in artikel 37, een tegemoetkoming in de kosten vast. 

2. Indien sprake is van het eerste lid, bevat de financiele verordening regels omtrent de hoogte en 
de toekenning van de tegemoetkoming in de kosten. 

3. Oe hoogte van de tegemoetkoming in de kosten bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten, 
mede rekening houdende met de tegemoetkoming in de kosten welke de bestuurder ontvangt 
uit hoofde van zijn lidmaatschap van gemeentelijk of provinciaal bestuur. 

4. Ten aanzien van de werkzaambeden en de kosten van de leden van de commissies, bedoeld in 
artikel 19, ingesteld met het oog op de behartiging van bepaalde belangen, is het bepaalde in het 
eerste lid van overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK 6 0\^RIGE EN SLOTBEPAUNGEN 

Artikel 42 Geschilten 
1. Voordat over geschilien, omtrent de toepassing, in de ruimste zin, tussen besturen van de 

deelnemers of tussen besturen van een of meer deelnemers en het bestuur van de 
Omgevingsdienst Groningen, de beslissing van de burgeriijke rechter wordt ingeroepen, legt het 
algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door deelnemers in te stellen 
geschillencommisste of een door de deelnemers aan te wijzen mediator. 

2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen door elk der bij het geschil 
betrokken partij, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke 
voorzitter. 

3. De geschillencommissie of de aangewezen mediator hoort de bij het geschil betrokken besturen. 
4. De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur bindend advies uit over de 

mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. 

Artikel 43 Toetreding 
1. Het algemeen bestuur kan naar aanieiding van een verzoek tot toetreding een voorstel tot 

toetreding aan de deelnemers doen. 
2. Toetreding vindt plaats bij daartoe strekkende besluiten van de bevoegde bestuursorganen van 

tenminste tweederde van de deelnemers. 
3. Toetreding is mogelijk gedurende het geheie kalenderjaar. 
4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding en kan hieraan voorwaarden 

verbinden. 
5. De toetreding gaat in met ingang van een nader te bepaien datum, vastgesteld door het 

algemeen bestuur en het bestuursorgaan van de deelnemer. 

Artikel 44 Uittreding 
1. Een deelnemer kan uit de regeling treden, met uitzondering van het Basistakenpakket, genoemd 

in artikel 4 van deze regeling. 
2. Uittreding geschiedt wanneer meer dan de helft van het aantal deelnemers instemt met de 

afwikkeling van de financiile en organisatorische gevo^en hien/an. 
3. Indien een deelnemer geen taken meer wil afnemen als genoemd in artikel 5 en 6: 

a. vindt in het kader van de in het tweede lid bedoelde afwikkeling van de financiele gevolgen 
daarvan een toewijzing van personeel aan deze deelnemer plaats; 

b. is er een compensatie verschuldigd voor de overige rechten en verplichtingen, waarbij de 
hoogte van compensatie nader wordt bepaald door het algemeen t>estuur. 

4. De hoeveelheid toe te wijzen personeel wordt bepaaki op basis van de begroting over het jaar 
voora^aand aan het jaar van uittreding. 



5. Uittreden kan stechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, vo^ende op het jaar 
waarin de voor uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden. 

Artikel 45 Ontroorzlene gevallen 

Het algemeen bestuur beslist in alte gevalten waarin deze regeling niet voorziet. 

Artikel 46 Wijziging 
1. Wijziging van deze regeling kan geschteden op voorstel tot wijziging van het a^emeen bestuur, 

het algemeen bestuur neemt over dit vooi^tel een besluit In een openbare vergadering waarin 
meer dan de helft van het aantel zitting hebbende leden aanwezig is en met een meerderheid 
van stemmen is besloten. 

2. Indien het a^emeen bestuur een positief besluit neemt en een wijziging van deze regeling 
wenselijk acht, zendt het dagelijks bestuur het voorstel tot wijziging met een toelichting aan 
Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders. 

3. Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders hebben de gelegenheid hun zienswijzen 
binnen 6 weken na dagtekening naar voren te brengen. 

4. Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders gaan niet over tot het wijzigen van de 
regeling dan na verkregen toestemming van Provinciate Staten en de raden. 

5. De toestemming, bedoeld in het vierde lid, kan stechts worden onthouden wegens strijd met het 
recht of het algemeen belang. 

Artikel 47 Opheffing en Iiquidatie 
1. Deze regeling kan op voorstel van het algemeen bestuur worden opgeheven door een daartoe 

strekkend besluit van de betrokken Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders, na 
toestemming van respectievelijk Provinciale Staten en de raden. 

2. Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld na alle deelnemers te hebben 
geraadpleegd. 

3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiele 
gevolgen van de opheffing. 

4. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. 
5. Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt plaats bij besluit van het algemeen bestuur. 
6. Bij de ontbinding van de Omgevir^sdienst Groningen in verband met opheffing van de regeling 

of anderszins, blijft de Omgevingsdienst Groningen voortbestaan voor zover dat voor de 
vereffening van het vermogen noodzakelijk is. 

Artikel 48 Onze Minister 
Gedeputeerde Staten zenden deze regeling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelattes. 

Artikel 49 Duur regeling 
Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd. 

Artikel SO Inwerkingtreding en bekendmakii^ 
1. 6 te i i fH i tee f i te iaMmwm6nM^^# i^»«|voor<^ 
wumMMi, «#d9Bn« v«ftar^n of q^ieffen van de nietlng. Bekendmakli^ vitKft ptaatit ki tkt 

1 l^ f« |p i i ^&eedt ln i iNar i^ (^ i ieee i i ie l^ 

Aftikel 51 Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen. 



prandnc^ gronkigen 

{^romgen pn)vinciej)rtn±t 

Wijzigingsbesiuit GemeenschappeUjke Regeling Openbaar Lichaam OV-
bureau Groningen Drenthe van de gemeente Groningen en de provincies 
Groningen en Drenthe 

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
en Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, 

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar 
Lichaam OV-bureau Groningen Drenthe van [^tum], 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regeiingen en de wijziging daarvan (Staatsblad 2015 nr. 4^), 

Besluiten 

Oe volgende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau 
Groningen Drenthe van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe van 1 
januari 2005 vast te stellen 

Artikel 1 

Artikel 11 lid 1 wordt gewijzigd als volgt 

Bestaande teiat Gewijzigde tekst 
De deelnemende bestuursorganen, alsmede 
een lid van die bestuursorganen, kunnen aan 
het algemeen bestuur schriftelijk inlichtingen 
vragen over alte zaken met betrekking tot het 
Openbaar Lichaam OV-bureau. 

De deelnemende bestuursorganen kunnen aan 
het algemeen bestuur schriftelijk inlichtingen 
vragen over alle zaken met betrekking tot het 
Openbaar Lichaam OV-bureau, 

Artikel 2 

Artikel 22 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 

Besteande tekst Gewij^^e tekst 
Het algemeen bestuur beslist omtrent 
benoeming, schorsing en ontslag van de 
directeur. Oe benoeming geschiedt uit een door 
het dagelijks bestuur op te maken aanbeveling. 

Het dagelijks bestuur beslist omtrent 
benoeming, schorsing en ontslag van de 
directeur. 

Artikel 3 



Artikel 25 lid 1 wordt gewijzigd als volgt 

Besteande tekst Gewijzigde tekst 
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli 
de begroting voor het daama volgende 
kalenderjaar vast volgens de bepalingen van 
artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regeiingen. 

Het algemeen bestuur stelt jaariijks voor 31 juli 
de begroting voor het daama volgende 
luilenderjaar vast volgens de tiepalingen van 
artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke 
regeiingen. 

Artikel 4 

Artikel 25 lid 3 wordt gewijzigd als volgt 

Besteande tekst Gewijzigde tekst 
De bepalingen van artikel 48, eerste, derde en 
vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke 
regeiingen zijn niet van toepassing op 
wijzigingen van de begroting, indien deze 
wijzigingen niet leiden tot verhoging van de 
door de deelnemende bestuursorganen 
verschuldigde bijdragen in de kosten van het 
Openbaar Lichaam OV-bureau. 

De t>epalingen van artikel 59, eerste, derde en 
vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke 
regeiingen zijn niet van toepassing op 
wijzigingen van de begroting, indien deze 
wijzigingen niet leiden tot verhoging van de 
door de deelnemende bestuursorganen 
verschuldigde bijdragen in de kosten van het 
Openbaar Lichaam OV-bureau. 

Artikel 5 

Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt 

Besteande tekst Gewrijzigde tekst 
Overeenkomstig de daartiTe strekkende 
wettelijke bepalingen stelt het algemeen 
liestuur jaariijks voor 1 juli de rekening over het 
daaraan voorafgaande kalenderjaar vast. 

Overeenkomstig de daartoe strekkende 
wettelijke bepalingen stelt het algemeen 
bestuur jaariijks voor 15 Juli de rekening over 
het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast. 

Artikel 6 

De toelichting op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente 
Groningen en de provincies Groningen en Drenthe wordt overeenkomstig deze wijzigingen 
aangepast. 

Artikel 7 

1. Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen z o ^ voor de bekendmaking van besluiten tot het 
vaststellen, wijzigen, vertengen of opheften van de regeling. Bekendmaking vindt plaats in de 
Staatscourant. 

2. De regeling treedt in weridng op de eerste dag na bekendmaking, tenzij bij besluit van 
Provinciale Steten anders is bepaald. 

Aldus besloten, 

Assen/Groningen, [AHill] 



Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, 

Voorzitter 

Secretaris 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, 

Voorzitter 

Secretaris 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, 

Voorzitter 

Secretaris 


