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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 12 juli 2017 Datum: 21 juni 2017 

Agendapunt: 08 Datum DB-besluit: 21 juni 2017 

Aantal bijlagen: 2   

Onderwerp: Voorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling OMWB 

 

 

 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
Op 22 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur besloten 

om het voorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling aan te houden. 

De directeur is verzocht met een aantal gemeenten, dat een aantal inhoudelijke bedenkingen met 

betrekking tot diverse artikelen in de ontwerpwijziging had, nader overleg te plegen. 

Dat overleg heeft zowel mondeling als schriftelijk plaatsgehad en had een constructief karakter. 

Met inachtneming van de door naar voren gebrachte suggesties en opmerkingen is de ontwerpwij-

ziging, ten opzichte van de versie van 22 februari 2017, op een aantal punten aangepast, gewijzigd 

dan wel aangevuld. 

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Voorgesteld wordt: 

a. in te stemmen met de aangepaste ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling van de 

OMWB; 

b. de ontwerpwijziging voor te leggen aan de deelnemers met het verzoek in te stemmen met de 

ontwerpwijziging. 

 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 

Door een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk om de tekst van 

de gemeenschappelijke regeling van de OMWB in overeenstemming te brengen met de wettekst.  

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling voor de OMWB die voldoet aan de Wet ge-

meenschappelijke regelingen.  

 

WAT IS ER GEDAAN? 

 

Er heeft zoals afgesproken op 27 maart 2017 overleg plaatsgevonden met de gemeenten Etten-

Leur en Geertruidenberg. Ook zijn er schriftelijke reacties ingekomen van de provincie Noord-

Brabant en de gemeente Waalwijk. 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de 4 ingekomen reacties niet alle gelijkluidend van aard 

zijn. Dat onderlinge verschil heeft met name betrekking op artikel 32 (begrotingswijziging). 

 

Het Dagelijks Bestuur vindt het recht van Staten en Raden met betrekking tot hun budgetrecht 

onvervreemdbaar. Daaraan kan en mag niet worden getornd. 

Tegelijkertijd zou het een onwerkbare situatie zijn of worden wanneer per definitie op iedere be-

grotingswijziging een zienswijze procedure wordt gevolgd (dan kost het effectueren van bestuurlij-

ke besluitvorming 12 tot 16 weken). 
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Artikel 59, lid 5 van de Wet GR biedt daarom de mogelijkheid in een gemeenschappelijke regeling 

af te wijken van het bepaalde in artikel 59, eerste, derde en vierde lid, voor door het Algemeen 

Bestuur te bepalen categorieën begrotingswijzigingen. 

 

Het Dagelijks Bestuur wil dat in artikel 32 doen voor de categorie wettelijke basistaken opgedragen 

aan de OMWB, echter niet ongeclausuleerd. Daarom is gekozen voor de voorgestelde tekst omdat 

die enerzijds recht doet c.q. blijft doen aan het budgetrecht van de Staten en Raden en anderzijds 

aan de noodzakelijke werkbaarheid en continuïteit van de dienst. 

In de praktijk hebben de begrotingswijzigingen van de OMWB hoofdzakelijk betrekking op inhuur 

van derden, waarbij tegenover de uitgaven ook inkomsten staan (budgettaire neutraliteit voor de 

deelnemers).  

Ook de ervaring bij andere gemeenschappelijke regelingen is dat slechts zelden gebruik wordt ge-

maakt van de zienswijze procedure bij begrotingswijzigingen. 

 

Tot slot, het bijzondere bij de OMWB is dat er in relatie tot de gemeenten en provincie, c.q. de 

deelnemers, een bijzondere relatie bestaat, namelijk enerzijds die van eigenaar en anderzijds die 

van inhoudelijk opdachtgever(schap). 

 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 

Er zijn geen financiële gevolgen. 

 

Begrotingswijziging bijgevoegd? � ja; XX nee; 

 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

Nadat uw bestuur heeft ingestemd met de ontwerpwijziging zal de ontwerpwijziging worden voor-

gelegd aan de deelnemers met het verzoek om in te stemmen met het wijzigen van de regeling. 

Nadat alle deelnemers met de wijziging hebben ingestemd zal uw bestuur in een van de volgende 

vergaderingen daarvan op de hoogte worden gesteld.  

 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 

De ontwerpwijziging wordt, zoals hiervoor vermeld, voorgelegd aan alle deelnemers. 

 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 : Tekst ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling; 

Bijlage 2 : Tekst huidige en ontwerpregeling. 


