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Toestemming verlenen aan de herziene overeenkomst gemeenschappelijke
regeling (GR) ARCG

TOELICHTING

:

Per 1 januari 2015 is een gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet GR) van kracht. Daardoor
is de overeenkomst gemeenschappelijke regeling ARCG herzien en vastgesteld in de vergadering van het
algemeen bestuur van de ARCG d.d. 15 oktober 2015. Op basis hiervan werden volgende wijzigingen
doorgevoerd:
1. planning- & controlcyclus is aangepast (artikel 24 en 25 GR ARCG);
2. iedere GR dient zowel een algemeen (AB) als dagelijks bestuur (DB) te hebben. Op basis hiervan
wordt ook een DB benoemd die conform de Wet GR uit en door het AB worden aangewezen en niet
allen afkomstig zijn uit dezelfde gemeente (artikel 14 lid 1 Wet GR). In de herziene GR ARCG zal het
DB worden voorgezeten door het lid van de gemeente Groningen en twee andere uit het AB afkomstige
leden, waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor regionale spreiding (artikel 13 lid 1 GR ARCG).
Daarnaast worden op basis van de herziening de bevoegdheden in artikel 20 GR ARCG neergelegd bij
het DB, voorheen het AB;
3. de overlegstructuur blijft ongewijzigd, zodat AB en DB gezamenlijk vergaderen. Mochten zich daarbij
urgente of bijzondere zaken voordoen, dan kan het DB worden verzocht om op te treden;
4. een laatste gevolg van de wetswijziging is dat geen toestemming van Gedeputeerde Staten meer nodig
is bij uittreding.
Verder zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd die geen gevolg zijn van de wetswijziging:
5. wijziging in een collegeregeling (voorheen een raad- en collegeregeling) met de onderbouwing dat dit
beter aansluit bij de dagelijkse praktijk;
6. tekstueel (ter verduidelijking);
7. artikel 10 is geschrapt;
8. de aanwijzingsbevoegdheid in artikel 4 lid 4 GR ARCG is nu neergelegd bij het DB in plaats van het
AB, met de onderbouwing dat dit tot de dagelijkse bedrijfsvoering behoort.
Bij de herziene GR is ook een aangepaste artikelsgewijze toelichting opgenomen.
Wij adviseren u de toestemming te verlenen aan de herziening omdat (juridische) bezwaren ontbreken en
de wijzigingen merendeel voortvloeien uit de wetswijziging. Een DB ARCG zal worden benoemd en de
bestaande overlegstructuur zal worden voortgezet.
Bedum, 12 januari 2016
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Bijlagen
1. gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2016 inclusief ‘Algemene voorwaarden voor het
aanbieden van afvalstoffen door een aanbieder en het accepteren daarvan door ARCG’ d.d. 19 december 2002 en
2. gemeenschappelijke regeling 2002 samenwerkingsverband Afvalbeheer Regio Centraal Groningen 2002.

