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gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Bijma)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.
Voorgestelde besluit:
1. De gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Groningen in
overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen.

Inleiding:
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen heeft in zijn
vergadering van 19 juni 2015 besloten om een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling aan de deelnemers voor te leggen. Op 17
augustus 2015 heeft het Dagelijks Bestuur een voorstel tot wijziging aan ons
gestuurd. Op 11 november heeft de Omgevingsdienst een addendum
gestuurd. Het addendum is in de volgende alinea toegelicht.

Inhoud:
De voorgestelde wijzigingen betreffen onder andere de versterking van de rol
van de gemeenteraad in de planning en control cyclus. Het traject inzake
vaststelling van de begroting en jaarrekening is aangepast om deelnemers
meer sturing en invloed te geven op de omgevingsdienst. Ook is er een
formele bepaling in de wet over het bekendmaken van (een wijziging van) de
regeling, die tot aanpassing van de bekendmakingsbepaling in de
gemeenschappelijke regeling noopt.
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Wettelijk- of beleidskader:
Op 1 januari 2015 is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) in werking getreden. Voor het in overeenstemming brengen
van de huidige gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen,met
deze wet, geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Bijlagen:
1) Voorstel tot wijziging gemeenschappelijk regeling.
2) Addendum bij het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen.
3) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen:

besluit:

In te stemmen met de voorgelegde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Groningen
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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