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Onderwerp   Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen 

Steller/telnr.  René Brilhuis/ 1295    Bijlagen 2 

   

Classificatie   Openbaar   

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Chakor  
Raadscommissie 
F&V 

  

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit  

De raad besluit 
op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), in te stemmen met het 

aanpassen van de bestaande Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.  
 
  

 

 

 Samenvatting   

Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 valt alles wat verband 

houdt met de rechtspositie van het personeel onder het privaatrecht en niet meer onder het bestuursrecht. Op 

onderdelen moet hiervoor de Gemeenschappelijke regeling worden aangepast. De wijzigingen hebben alleen te maken 

met de rechtspositie van het personeel en hebben geen invloed op de wijze waarop de samenwerking is geregeld met de 

deelnemers. 

B&W-besluit d.d.: 4-2-2020 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel  

Op 1 november 2013 is de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Groningen van start gegaan. De 

deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, 

Veendam, Westerkwartier, Westerwolde en Gedeuteerde Staten van Groningen. Voor de volledigheid wordt hier 

opgemerkt dat het dus niet de gemeenten en provincie als rechtspersoon (art. 2:1 lid 1 BW) zijn die deelnemen, maar de 

bestuursorganen ‘college van burgemeester en wethouders’ respectievelijk ‘Gedeputeerde Staten’. Het is daarmee een 

zogenoemde collegeregeling. 

De regeling is getroffen tussen de colleges van gemeenten en de provincie. De gemeenten en de provincie hebben elk 

zelfstandige taken binnen het omgevingsdomein. De provincie heeft daarnaast op grond van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht een coördinerende rol op het gebied van uitvoering en handhaving om tot eenduidig beleid 

voor alle deelnemers aan de regeling te komen. De Omgevingsdienst is bedoeld voor de uitvoering van de taken, oftewel 

de uitvoeringsorganisatie.  

 

Op 13 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur over het aangepaste concept Gemeenschappelijke regeling 

gesproken. Op basis van deze bespreking heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de 

gemeenschappelijke regeling Groningen. Verder is besloten om conform artikel 51 van de Wgr het concept van de 

aangepaste regeling toe te sturen aan colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten. 

 
Kader   

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen is een gemeenschappelijke regeling getroffen op grond 

van artikel 51 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Vaststellen van aanpassing van de regeling is een bevoegdheid van het college. Om de regeling aan te passen is echter 

toestemming nodig van de raad. Via dit raadsvoorstel verzoekt het college de raad toestemming te geven voor 

aanpassing van de regeling, zodat het college de aanpassing kan vaststellen.   

 
Argumenten en afwegingen   

Door de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling vast te stellen wordt voldaan aan de randvoorwaarde om de 

basis van de Omgevingsdienst Groningen op orde te hebben. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie   

n.v.t. 
 
Financiële consequenties   

n.v.t. 
 
Overige consequenties   

n.v.t. 
 
Vervolg   

De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen wordt van kracht nadat alle deelnemers de 

wijzigingen hebben vastgesteld en de regeling is gepubliceerd door GS  . 
 
Lange Termijn Agenda   

Nee. 

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.  


