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VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT 

 

Datum: 22 februari 2017 

Agendapunt: 07 

Betreft: Voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 

 

 

Inleiding 

 

Op 14 december 2016 heeft uw bestuur in meerderheid besloten om een voorstel tot 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de agenda te halen en ons opdracht 

te geven met een aangepast voorstel te komen. Dat voorstel diende dan beperkt te zijn 

tot een “technische” aanpassing van de regeling, waar de noodzakelijke veranderingen 

in verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in zouden 

worden meegenomen. 

Door middel van dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan uw besluit. De conceptwijzi-

ging en de bijbehorende toelichting zijn bijgevoegd. 

 

Overwegingen 

 

Alle wijzigingen, die in het voorstel van 14 december 2016 waren opgenomen en inhou-

delijk gevolgen hadden voor de verhoudingen binnen de OMWB of met de deelnemers 

van de OMWB zijn uit het voorstel gehaald, met uitzondering van de inhoudelijke wijzi-

gingen, die een gevolg zijn van een aanpassing van de Wet gemeenschappelijke rege-

lingen. Deze wijzigingen moeten in de aanpassing van onze gemeenschappelijke rege-

ling worden verwerkt.  

De wijzigingen die nu in de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zijn opge-

nomen hebben dan ook betrekking op het volgende: 

 Noodzakelijke aanpassingen in verband met wijzigingen van de Wet gemeenschappe-

lijke regelingen; 

 Tekstuele aanpassingen in verband met “dubbels” in de regeling, omissies in de re-

geling, het verbeteren van de leesbaarheid van de regeling of het aanpassen van de 

regeling op basis van andere wettelijke voorschriften. 

 

De in de vorige versie vermelde inhoudelijke wijzigingen zijn verwijderd met uitzonde-

ring van één wijziging, omdat deze een gevolg is van een aanpassing aan de gewijzigde 

Wet gemeenschappelijke regelingen.  

Het betreft de wijziging van het recht tot het benoemen van de directeur van de OMWB. 

In de geldende regeling is dat recht voorbehouden aan het algemeen bestuur. De gewij-

zigde Wet gemeenschappelijke regelingen legt die bevoegdheid weg bij het dagelijks 

bestuur. In artikel 57b, eerste lid onder d. van de Wet gemeenschappelijke regelingen is 

namelijk bepaald, dat “het dagelijks bestuur in ieder geval bevoegd is ambtenaren te 

benoemen, te schorsen en te ontslaan”. Er is in de wet geen bepaling opgenomen, 

waarin voor het benoemen van de directeur een ander bestuursorgaan bevoegd wordt 

geacht. 

Om het algemeen bestuur toch een rol te geven bij de benoeming van de directeur is in 

artikel 26, lid 2 bepaald, dat “het benoemen van de directeur niet eerder plaatsvindt dan 

nadat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur in de gelegenheid heeft gesteld zich 

uit te spreken over de voorgenomen benoeming.” 
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De wijzigingen in de regeling zijn verwerkt in de tekst van de regeling, zoals die bij dit 

voorstel is gevoegd. Om u inzicht te verschaffen in de aangebrachte wijzigingen is even-

eens een toelichting bijgevoegd, waarin in een tabel de tekst van de geldende regeling,  

de ontwerpregeling en de redenen van de wijziging zijn opgenomen.  

  

Voorstel  

 

Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld: 

a. In te stemmen met het concept tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling; 

b. De ontwerpregeling na het besluit van het algemeen bestuur te versturen aan de 

deelnemers met het verzoek in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de 

regeling. 

 

 

Tilburg, 1 februari 2017 

Het dagelijks bestuur van de  

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 


