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Toelichting op het voorstel tot 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 
 
In onderstaande tabel is opgenomen de tekst van de vigerende regeling (kolom 1), de tekst van de voorgestelde regeling (kolom 2) en de reden van de 
wijziging (kolom 3). In rood is aangegeven welke tekstonderdelen zijn gewijzigd ten opzichte van de tekst die op 22 februari is voorgelegd aan het alge-
meen bestuur. 
 
Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel  1 Begripsbepaling 

1. in deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan 

onder: 

a. De regeling: deze gemeenschappelijke regeling; 

b. Het openbaar lichaam: het openbaar lichaam als be-

doeld in artikel 2 van deze regeling; 

c. Deelnemers: alle aan de regeling deelnemende pu-

bliekrechtelijke lichamen en rechtspersonen; 

d. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Brabant; 

e. De Colleges: De Colleges van Burgemeester & Wet-

houders van de aan deze regeling deelnemende ge-

meenten; 

 

 

 

f. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): Het openbaar li-

chaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling, ook 

wel aangeduid als Omgevingsdienst Midden- en West 

Brabant; 

g. De Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

h. Boekjaar: Het boekjaar valt samen met het kalender-

jaar; 

i. Het werkgebied: het totale grondgebied van de aan 

deze Gemeenschappelijke regeling deelnemende ge-

meenten, alsmede het daarmee overeenkomende 

grondgebied van de provincie Noord-Brabant. 

2. Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of 

Gemeentewet, dan wel andere wettelijke regelingen van 

overeenkomstige toepassing  worden verklaard, wordt, 

tenzij anders vermeld, in die artikelen voor de provincie, 

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commis-

saris van de Koningin, respectievelijk de gemeente, de 

raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester, 

gelezen:  het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, 

het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel  1 Begripsbepaling 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan 

onder: 

a. De regeling: deze gemeenschappelijke regeling; 

 

 

b. Deelnemers: alle aan de regeling deelnemende pu-

bliekrechtelijke lichamen en rechtspersonen; 

c. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Brabant; 

d. Colleges: Colleges van Burgemeester & Wethouders 

van de aan deze regeling deelnemende gemeenten; 

e. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Noord-

Brabant; 

f. Raden: gemeenteraden van de gemeenten waarvan 

het college deelneemt aan deze regeling; 

g. Omgevingsdienst: Het openbaar lichaam als bedoeld 

in artikel 2 van deze regeling, ook wel aangeduid als 

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant; 

 

h. De Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

i. Boekjaar: Het boekjaar valt samen met het kalender-

jaar. 

j. Het werkgebied: het totale grondgebied van de aan 

deze Gemeenschappelijke regeling deelnemende ge-

meenten, alsmede het daarmee overeenkomende 

grondgebied van de provincie Noord-Brabant. 

2. Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of 

Gemeentewet, dan wel andere wettelijke regelingen van 

overeenkomstige toepassing  worden verklaard, wordt, 

tenzij anders vermeld, in die artikelen voor de provincie, 

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commis-

saris van de Koning, respectievelijk de gemeente, de 

raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester, 

gelezen:  de Omgevingsdienst, het algemeen bestuur, 

het dagelijks bestuur en de voorzitter. 

 

 

 

 

 

• De begripsomschrijving “openbaar lichaam” ver-

dwenen. De begripsomschrijving “Omgevings-

dienst” is toereikend. Als gevolg daarvan is door 

heel de tekst van de regeling het begrip “open-

baar lichaam” vervangen door “Omgevings-

dienst”; 

 

 

• Er zijn begripsomschrijvingen toegevoegd voor 

“Raden” en “Provinciale Staten”; 

 

 

• Het begrip “Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)” is 

vervangen door “Omgevingsdienst”. 
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Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
Artikel 2 Instelling, doel  en beleid 

1. Er is een openbaar lichaam dat rechtspersoonlijkheid 

bezit als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet, ge-

naamd Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 

2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Tilburg. 

3. Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van 

de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het 

omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en 

provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leef-

bare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Mid-

den- en West Brabant. Door het aangaan van de ge-

meenschappelijke regeling worden ten aanzien van deze 

uitvoerende taken geen bevoegdheden overgedragen, 

die bij of krachtens een wettelijke regeling aan een of 

meer van de deelnemers zijn toegekend. 

Artikel 2 Instelling, doel  en beleid 

1. Er is een openbaar lichaam dat rechtspersoonlijkheid 

bezit als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet, ge-

naamd Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. 

2. De Omgevingsdienst is gevestigd te Tilburg. 

3. De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de 

deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het 

omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en 

provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leef-

bare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Mid-

den- en West Brabant. Door het aangaan van de ge-

meenschappelijke regeling worden ten aanzien van deze 

uitvoerende taken geen bevoegdheden overgedragen, 

die bij of krachtens een wettelijke regeling aan een of 

meer van de deelnemers zijn toegekend. 

Behoudens de vervanging van het begrip “openbaar 
lichaam” door “Omgevingsdienst” bevat dit artikel 
geen wijzigingen. 

Artikel 2a Openbaar lichaam 

1. Het openbaar lichaam heeft geen verordenende be-

voegdheid overgedragen gekregen van de deelnemers. 

2. Het algemeen bestuur heeft een eigen verordenende 

bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de 

verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet junc-

to artikel 216 en 217 Provinciewet, de vaststelling van 

de organisatieverordening en de vaststelling van de ar-

beidsvoorwaardenverordening als bedoeld in artikel 125 

Ambtenarenwet. 

3. Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur hebben 

voorts regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de 

aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het open-

baar lichaam betreffen. 

 

 

De tekst van artikel 2a is opgenomen in de leden 1, 
2 en 3 van artikel 3. 

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden 

 

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden 

Artikel 3 Bevoegdheden  
1. De Omgevingsdienst heeft geen verordenende bevoegd-

heid overgedragen gekregen van de deelnemers. 

2. Het algemeen bestuur heeft een eigen verordenende 

bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de 

verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet junc-

to artikel 216 en 217 Provinciewet, de vaststelling van 

de organisatieverordening en de vaststelling van de ar-

beidsvoorwaardenverordening als bedoeld in artikel 125 

Ambtenarenwet. 

3. Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur hebben 

voorts regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de 

aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het open-

baar lichaam betreffen. 

 

 

De leden 1, 2 en 3 zijn gelijkluidend aan artikel 2a 

van de geldende regeling, met dien verstande dat 

ook hier “openbaar lichaam” is vervangen door “Om-

gevingsdienst”. 
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Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
 4. Het algemeen bestuur kan respectievelijk het dagelijks 

bestuur kunnen afzonderlijk of tezamen met inachtne-

ming van de hoofdstukken VIII en IX van de Wet, ieder 

voor zover zij bevoegd zijn, een gemeenschappelijke re-

geling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde 

belangen van de Omgevingsdienst enkel op het gebied 

van de ondersteunende processen. Het algemeen be-

stuur en het dagelijks bestuur gaat niet over tot het tref-

fen van een gemeenschappelijke regeling dan nadat 

tenminste tweederde van het aantal deelnemers met het 

aangaan van de regeling heeft ingestemd. zij vooraf de 

gevoelens van de Raden en Provinciale Staten hebben 

ingewonnen. Onder het treffen van een gemeenschappe-

lijke regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wij-

zigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een 

gemeenschappelijke regeling. 

5. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot de 

oprichting van of deelname in stichtingen, maatschap-

pen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, 

dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deel-

neming daaraan ter behartiging van een of meer bepaal-

de belangen van de Omgevingsdienst enkel op het ge-

bied van de ondersteunende processen op voorwaarde 

dat de Raden en Provinciale Staten vooraf in de gele-

genheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met 

betrekking tot het voorgenomen besluit aan het alge-

meen bestuur kenbaar te maken. 

6. Het dagelijks bestuur kan enkel op basis van de door de 

heffingsambtenaren van de Deelnemers verleende ex-

terne mandaten leges innen voor het op aanvraag door 

de Omgevingsdienst leveren van diensten en het uitvoe-

ren van taken voor derden. De leges worden vastgesteld 

op basis van de door iedere deelnemer gehanteerde 

norm. De leges komen ten goede aan de betrokken 

deelnemer. 

• Lid 4 vloeit voort uit de artikelen 93 en 96 van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. Door het 

opnemen van deze bepaling wordt de bevoegd-

heid tot het aangaan van een gemeenschappelij-

ke regeling beperkt tot de ondersteunende pro-

cessen en kan daartoe pas worden besloten als 

tweederde van het aantal deelnemers met het 

aangaan van de regeling heeft ingestemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lid 5 vloeit voort uit artikel 55a van de Wet ge-

meenschappelijke regelingen. Als deze bepaling 

niet in de regeling wordt opgenomen is deelname 

aan een privaatrechtelijke rechtspersoon uitge-

sloten. Ten behoeve van een ondersteunend pro-

ces kan een dergelijke deelname in de toekomst 

wenselijk worden geacht. Hier geldt dat Raden en 

Provinciale Staten moeten worden geconsulteerd, 

voordat tot deelname wordt besloten, een en an-

der overeenkomstig artikel 55a, lid 2 van de Wet. 

 

• Lid 6 beperkt de bevoegdheid van de OMWB voor 

het heffen van leges. Dat kan alleen op basis van 

een verleend extern mandaat door een deelne-

mer. 
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Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
Artikel 3 Landelijke Basistaken 

1. De Omgevingsdienst is belast met het ten behoeve van 

de deelnemers uitvoeren van het verplichte Landelijk 

Basistakenpakket zoals dat is vermeld in bijlage 1 bij de-

ze regeling. (bijlage 1: Beschrijving Landelijk Basista-

kenpakket gemeenten en Landelijk Basistakenpakket 

provincie) 

2. Bij wijziging door landelijke wetgeving of anderszins van 

het Landelijk Basistakenpakket geldt het Landelijk Basis-

takenpakket na die wijziging en wordt de omschrijving 

daarvan zoals vermeld in bijlage 1 aangepast door het 

algemeen bestuur. 

3. Tot het Landelijk Basistakenpakket wordt ook gerekend 

het in dit kader vervullen van adviserende taken op het 

terrein van de vergunningverlening, toezicht en handha-

ving ten behoeve van de deelnemers, alsmede coördine-

rende en afstemmende taken die voor de deelnemers te-

zamen worden verricht. 

Artikel 4 Landelijke Basistaken 

1. De Omgevingsdienst is belast met het ten behoeve van 

de deelnemers uitvoeren van de taken bedoeld in versie 

2.3 van het Basistakenpakket regionale uitvoeringsorga-

nisaties omgevingsrecht, zoals vastgesteld door de mi-

nister van Infrastructuur en Milieu op 25 mei 2011. 

 

2. Bij opname van het Landelijk Basistakenpakket in wet-

geving of anderszins door wijziging van het Landelijk Ba-

sistakenpakket geldt het Landelijk Basistakenpakket na 

die opname of wijziging. 

 

3. Tot het Landelijk Basistakenpakket wordt ook gerekend 

het in dit kader vervullen van adviserende taken op het 

terrein van de vergunningverlening, toezicht en handha-

ving ten behoeve van de deelnemers, alsmede coördine-

rende en afstemmende taken die voor de deelnemers te-

zamen worden verricht. 

Artikel 4 (was artikel 3). 

In het eerste lid wordt verwezen naar de package 

deal uit 2011. Om te voorkomen dat de regeling 

moet worden aangepast als het Basistakenpakket 

wijzigt is in het tweede lid vastgelegd, dat bij wijzi-

ging de nieuwe wet- en/of regelgeving geldt. Op 

basis van de thans gehanteerde redactie kan er geen 

misverstand zijn over de geldende versie als het 

basistakenpakket wordt opgenomen in het Besluit 

VTH. Door het opnemen van deze bepaling is ge-

borgd, dat aan de OMWB de uitvoering van de basis-

taken moet worden opgedragen. 

Artikel 4  Verzoektaken  

1. In aanvulling op de taken uit het Landelijk Basistaken-

pakket kan de Omgevingsdienst, voor zover dit geen 

verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit 

het Landelijk Basistakenpakket, op verzoek van een of 

meer deelnemers ook andere adviserende, ondersteu-

nende en uitvoerende werkzaamheden inzake de ver-

gunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het 

gebied van de fysieke leefomgeving verrichten. 

 

2.  Op verzoek van een of meer deelnemers kan de Omge-

vingsdienst naast de in lid 1 van dit artikel vermelde ta-

ken, ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoe-

rende werkzaamheden op het gebied van de fysieke 

leefomgeving verrichten. 

Artikel 5  Verzoektaken  

1. In aanvulling op de taken uit het Landelijk Basistaken-

pakket kan de Omgevingsdienst, voor zover dit geen 

verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit 

het Landelijk Basistakenpakket, op verzoek van een of 

meer deelnemers ook andere adviserende, ondersteu-

nende en uitvoerende werkzaamheden inzake de ver-

gunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het 

gebied van de fysieke leefomgeving verrichten. 

 

2.  Op verzoek van een of meer deelnemers kan de Omge-

vingsdienst naast de in lid 1 van dit artikel vermelde ta-

ken en onder dezelfde voorwaarde als in dat lid vermeld 

ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende 

werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomge-

ving voor hen verrichten. 

Artikel 5 (was artikel 4). 

• Lid 1 is ongewijzigd. Door gebruik te maken van 

het woord “kan” is tot uitdrukking gebracht dat 

het een bevoegdheid is van de Omgevingsdienst 

en geen verplichting en om gebruik te maken van 

de bevoegdheid moet worden nagegaan of door 

het uitvoeren van verzoektaken de uitvoering van 

de Basistaken niet wordt “verstoord”. De uitvoe-

ring van verzoektaken mag niet ten koste gaan 

van de basistaken.  

• In lid 2 zijn twee tekstuele wijzigingen aange-

bracht. Om de aansluiting te zoeken met het eer-

ste lid en ook voor de uitvoering van die taken 

dezelfde beperkingen te laten gelden als voor de 

uitvoering van verzoektaken zijn er twee wijzi-

gingen aangebracht in dit lid. Toegevoegd zijn: 

“en onder dezelfde voorwaarden als in dat lid 

vermeld” en aan het slot van deze bepaling “voor 

hen”. 
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Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
Artikel 5 Dienstverleningsovereenkomsten 

1. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van 

de in artikel 3 en 4 genoemde taken worden door of na-

mens het dagelijks bestuur enerzijds en elk van de deel-

nemers afzonderlijk anderzijds, schriftelijke werkafspra-

ken gemaakt in de vorm van contracten, waarin in ieder 

geval is vastgelegd welke producten en diensten de Om-

gevingsdienst aan de deelnemers zal leveren en wat de 

vergoeding daarvoor zal zijn. 

2. Met betrekking tot de beëindiging van de in artikel 4 

genoemde taken worden door of namens het dagelijks 

bestuur enerzijds en de deelnemer die het aangaat an-

derzijds, in deze contracten eveneens schriftelijke af-

spraken gemaakt met betrekking tot in ieder geval de 

afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan, alsmede 

compensatie voor de overige rechten en verplichtingen. 

Artikel 6 Dienstverleningsovereenkomsten 

1. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van 

de in artikel 4 en 5 genoemde taken worden door of na-

mens het dagelijks bestuur enerzijds en elk van de deel-

nemers afzonderlijk anderzijds, schriftelijke werkafspra-

ken gemaakt in de vorm van contracten, waarin in ieder 

geval is vastgelegd welke producten en diensten de Om-

gevingsdienst aan de deelnemers zal leveren en wat de 

vergoeding daarvoor zal zijn. 

2. Met betrekking tot de beëindiging van de in artikel 5 

genoemde taken worden door of namens het dagelijks 

bestuur enerzijds en de deelnemer die het aangaat an-

derzijds, in deze contracten eveneens schriftelijke af-

spraken gemaakt met betrekking tot in ieder geval de 

afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan, alsmede 

compensatie voor de overige rechten en verplichtingen. 

Artikel 6 (was artikel 5). 

Dit artikel is ongewijzigd gebleven. Binnen de OMWB 

wordt op dit moment overleg gevoerd over de finan-

cieringssystematiek en de daarmee samenhangende 

regeling van de relatie tussen de deelnemers als 

opdrachtgever en de OMWB als opdrachtnemer. Ook 

in het kader van de uitvoering van het actieplan 

“Huis op Orde” komen vraagstukken aan de orde die 

te maken hebben met de relatie tussen de opdracht-

gever en opdrachtnemer. Als deze discussies zijn 

afgerond kan het resultaat daarvan zijn weerslag 

krijgen in een aangepaste tekst van onder andere dit 

artikel. 

Artikel 6 Werkzaamheden voor derden 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in 

artikel 3 en 4 bedoelde taken, kan de Omgevingsdienst op 

verzoek van derden, indien dit geen verstoring veroorzaakt 

in de uitvoering van de in beide artikelen aangeduide ta-

ken, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werk-

zaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving 

verrichten. Onder derden wordt verstaan: andere overhe-

den dan de deelnemers. 

Artikel 7 Werkzaamheden voor andere publiekrechte-

lijke rechtspersonen 

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in 

artikel 4 en 5 bedoelde taken, kan de Omgevingsdienst op 

verzoek van andere publiekrechtelijke rechtspersonen voor 

hen adviserende, ondersteunende en uitvoerende werk-

zaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving 

verrichten, indien die uitvoering geen verstoring veroor-

zaakt in de uitvoering van de in beide artikelen aangeduide 

taken voor de Deelnemers. 

Artikel 7 (was artikel 6). 

• In de titel is beter vastgelegd, dat de OMWB 

alleen maar werkt voor andere overheden door 

het woord “derden” te vervangen door “andere 

publiekrechtelijke rechtspersonen”; 

• In de tekst van het artikel heeft dezelfde vervan-

ging plaatsgevonden en is scherper geformu-

leerd, dat het werken voor niet-deelnemers nooit 

de uitvoering van werkzaamheden voor deelne-

mers mag verstoren. 

Hoofdstuk 3 Bestuursorganen  

Artikel 7 Bestuursorganen 

Het openbaar lichaam kent, onverminderd de mogelijkheid 

tot het instellen van bestuurscommissies als bedoeld in 

artikel 20 van deze regeling de volgende bestuursorganen:  

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

 

Hoofdstuk 3 Bestuursorganen  

Artikel 8 Bestuursorganen 

De Omgevingsdienst kent de volgende bestuursorganen: 

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter; 

d. door het algemeen bestuur ingestelde bestuurscommis-

sies. 

Artikel 8 (was artikel 7). 

In dit artikel is vastgelegd welke bestuursorganen de 

OMWB kent. Aan het artikel is als bestuursorgaan 

toegevoegd “bestuurscommissies”. Deze commissies 

kunnen alleen door het algemeen bestuur worden 

ingesteld om als bestuursorgaan te kunnen functio-

neren. De bevoegdheid tot het aanwijzen van com-

missies als bestuursorgaan vloeit voort uit artikel 52, 

juncto artikel 25 van de Wet, als de regeling daarin 

voorziet. Vandaar deze toevoeging. 
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Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
§1. Het algemeen bestuur 

Artikel 8 Het Algemeen bestuur 

1. Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur. 

Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit hun mid-

den ieder één lid van het algemeen bestuur aan. Ook 

wijzen zij uit hun midden ieder tenminste één lid aan 

die het door hen benoemde lid bij ontstentenis ver-

vangt.   

2. De leden van het algemeen bestuur worden aangewe-

zen voor een zittingsduur van in principe 4 jaar en tre-

den af op de dag waarop in het kader van een nieuwe 

zittingsperiode van de gemeenteraad respectievelijk 

provinciale staten een nieuw geïnstalleerd college een 

besluit neemt tot aanwijzing van een lid en plaatsver-

vangend lid van het algemeen bestuur. Aftredende le-

den kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.  

 

3. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door en 

uit het algemeen bestuur gekozen.  

 

§1. Het algemeen bestuur 

Artikel 9 Het Algemeen bestuur 

1. De Omgevingsdienst heeft een algemeen bestuur. Gede-

puteerde Staten en de Colleges wijzen uit hun midden 

ieder één lid van het algemeen bestuur aan. Ook wijzen 

zij uit hun midden ieder tenminste één lid aan die het 

door hen benoemde lid bij diens ontstentenis vervangt.  

  

2. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen 

voor een zittingsduur van 4 jaar en treden af op de dag 

waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode van 

de Raden  respectievelijk Provinciale Staten een nieuw 

geïnstalleerd College respectievelijk  de nieuw geïnstal-

leerde Gedeputeerde Staten een besluit neemt tot aan-

wijzing van een lid en plaatsvervangend lid van het al-

gemeen bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als 

lid worden aangewezen. 

 

 

Artikel 9 (was artikel 8). 

 

 

 

 

 

 

• “in principe 4 jaar” is gewijzigd in “4 jaar”, omdat 

deze toevoeging geen betekenis heeft. Ook is de 

tekst aangepast aan de aangepaste begripsom-

schrijvingen; 

 

 

 

 

 

• Lid 3 over de benoeming van de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter is uit dit artikel ver-

wijderd, omdat deze benoeming dubbel is gere-

geld in de huidige regeling (zie artikel 20); 

4. Wanneer het lidmaatschap van het college van gedepu-

teerde staten of van het college van burgemeester en 

wethouders eindigt, eindigt ook het (plaatsvervangend) 

lidmaatschap van het algemeen bestuur. 

5. Een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur 

kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door 

schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur.  

6. Indien tussentijds de plaats van een (plaatsvervangend) 

lid vacant komt, wijst het daartoe bevoegde college zo 

spoedig mogelijk een nieuw (plaatsvervangend) lid aan. 

 

7. Een lid van het algemeen bestuur dat op basis van het 

vijfde lid van dit artikel zijn lidmaatschap ter beschik-

king heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is 

aangewezen.  

8. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de 

resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen. 

9. Wanneer iemand wordt aangesteld om een vacante 

plaats in het algemeen bestuur te vervullen, treedt hij 

af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is 

benoemd, zou aftreden. 

 

3. Wanneer het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten of 

van het College eindigt, eindigt ook het (plaatsvervan-

gend) lidmaatschap van het algemeen bestuur. 

 

4. Een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur 

kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door schrif-

telijke mededeling aan het algemeen bestuur.  

5. Indien tussentijds de plaats van een (plaatsvervangend) 

lid vacant komt, wijst het daartoe bevoegde College of 

Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk een nieuw 

(plaatsvervangend) lid aan. 

6. Een lid van het algemeen bestuur dat op basis van het 

vierde lid van dit artikel zijn lidmaatschap ter beschik-

king heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is 

aangewezen.  

7. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de 

resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen. 

8. Wanneer iemand wordt aangesteld om een vacante 

plaats in het algemeen bestuur te vervullen, treedt hij af 

op het moment waarop degene in wiens plaats hij is be-

noemd, zou aftreden. 

 

• De leden 3 tot en met 9 komen inhoudelijk over-

een met de leden 4 tot en met 10 van de huidige 

regeling.  
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10 Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onvere-

nigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of 

vanwege het bestuur van één der deelnemers dan wel 

door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam 

aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar 

worden voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld zij 

die in dienst van één der deelnemers dan wel van het li-

chaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 

werkzaam zijn. 

9. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onvere-

nigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of 

vanwege het bestuur van één der Deelnemers dan wel 

door of vanwege het bestuur van de Omgevingsdienst 

aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar 

worden voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld zij 

die in dienst van één der Deelnemers dan wel van de 

Omgevingsdienst op arbeidsovereenkomst naar burger-

lijk recht werkzaam zijn. 

 

Artikel 9 Werkwijze 
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een 

reglement van orde vast.  

2. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee maal 

per jaar. Meerdere vergaderingen kunnen ingelast wor-

den wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit 

nodig acht, wanneer ter voldoening aan het bepaalde in 

artikel 15, tweede lid van deze regeling een of meer le-

den van het dagelijks bestuur moeten worden benoemd 

of wanneer tenminste 1/5e  van de leden van het alge-

meen bestuur, onder opgave van redenen, dit schrifte-

lijk verzoekt.  

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn open-

baar. De deuren zijn gesloten wanneer 1/5e van het 

aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig 

acht. 

 

4. Het algemeen bestuur kan zich in de vergaderingen 

laten bijstaan door adviseurs. 

5. Artikel 15, eerste lid Gemeentewet en artikel 15, eerste 

lid Provinciewet en artikel X8 Kieswet zijn van overeen-

komstige toepassing op de leden van het algemeen be-

stuur. 

Artikel 10 Werkwijze 
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een 

reglement van orde vast. 

2. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee maal 

per jaar. Meer vergaderingen kunnen ingelast worden 

wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig 

acht, wanneer ter voldoening aan het bepaalde in arti-

kel 16, tweede lid van deze regeling een of meer leden 

van het dagelijks bestuur moeten worden benoemd of 

wanneer tenminste 1/5e  van de leden van het alge-

meen bestuur, onder opgave van redenen, dit schrifte-

lijk verzoekt.  

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn open-

baar. De deuren worden gesloten wanneer 1/5e van het 

aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig 

acht. Vervolgens besluit het algemeen bestuur of in be-

slotenheid zal worden vergaderd. 

4. Het algemeen bestuur kan zich in de vergaderingen 

laten bijstaan door adviseurs. 

5. Artikel 15, eerste lid Gemeentewet en artikel 15, eerste 

lid Provinciewet en artikel X8 Kieswet zijn van overeen-

komstige toepassing op de leden van het algemeen be-

stuur. 

Artikel 10 (was artikel 9). 

• Het eerste lid en tweede lid zijn ongewijzigd 

gebleven. Wel moet bij het vaststellen van het 

reglement van orde gelet worden op het bepaal-

de in artikel 52, lid 1 onder f. van de Wet ge-

meenschappelijke regelingen, waarin is aangege-

ven, dat bepaalde bepalingen uit de Provinciewet 

van toepassing zijn. Van deze bepalingen kan in 

het reglement niet worden afgeweken; 

 

 

 

• Aan het derde lid is toegevoegd, dat het alge-

meen bestuur, nadat de deuren zijn gesloten, 

moet besluiten om in beslotenheid te beraadsla-

gen. Dit sluit aan bij artikel 22, lid 5 van de Wet. 

Artikel 10 Geheimhouding 

Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op 

grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering 

met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van 

de stukken welke aan het algemeen bestuur worden over-

gelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die 

bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, 

totdat het algemeen bestuur haar opheft. 

Artikel 11 Geheimhouding 

Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op 

grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet 

openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering 

met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van 

de stukken welke aan het algemeen bestuur worden over-

gelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die 

bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, 

totdat het algemeen bestuur haar opheft. 

Artikel 11 (was artikel 10). 

Dit artikel is ongewijzigd gebleven. 
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Artikel 11 Vergaderquorum  

1. Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en beslui-

ten nemen indien meer dan de helft van het aantal le-

den van het algemeen bestuur aanwezig is.  

2. Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de 

data waarop begroting en rekening worden behandeld. 

3. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 1 niet 

aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een 

nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken 

dient plaats te vinden. 

4. Op vergaderingen als bedoeld in lid 3 is het bepaalde 

van lid 1 niet van toepassing. Het algemeen bestuur 

kan in dat geval over alle onderwerpen, waaronder de 

begroting, een begrotingswijziging en de jaarstukken, 

beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aanwe-

zige quorum. 

Artikel 12 Vergaderquorum  

1. Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en beslui-

ten nemen indien meer dan de helft van het aantal le-

den van het algemeen bestuur aanwezig is.  

2. Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de 

data waarop begroting en rekening worden behandeld. 

3. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 1 niet 

aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een 

nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken 

dient plaats te vinden. 

4.  Op vergaderingen als bedoeld in lid 3 is het bepaalde 

van lid 1 niet van toepassing. Het algemeen bestuur 

kan in dat geval over alle onderwerpen, waaronder de 

begroting, een begrotingswijziging en de jaarstukken, 

beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aanwe-

zige quorum. Het algemeen bestuur kan echter over 

andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerste 

vergadering was belegd alleen beraadslagen en beslui-

ten, indien meer dan de helft van het aantal zitting 

hebbenden leden tegenwoordig is. 

Artikel 12 (was artikel 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vierde lid van dit artikel is aangevuld met een 

bepaling om te voorkomen, dat in de tweede verga-

dering over nieuwe onderwerpen besluiten genomen 

kunnen worden, zonder dat een meerderheid der 

leden aanwezig is. 

Artikel 12 Besluitvorming 
1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft in de vergade-

ring één stem. 

2.  Besluiten worden genomen met een meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de regeling 

anders is bepaald. 

3. Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, 

begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen 

met een meerderheid van stemmen, met dien verstan-

de dat de meerderheid van stemmen eveneens tenmin-

ste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de 

omgevingsdienst in het voorafgaande jaar heeft gege-

nereerd. 

4. De omzet als bedoeld in het derde lid wordt bepaald op 

basis van de basistaken en verzoektaken als bedoeld in 

artikel 3  en 4. 

5. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald 

voorstel staken, wordt het betrokken onderwerp aange-

houden tot de eerstvolgende vergadering van het alge-

meen bestuur. Indien de stemmen wederom staken, 

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de 

stemmen bij herstemming over besluiten met betrek-

king tot benoeming, voordracht of aanbeveling van per-

sonen staken, beslist de voorzitter. 

Artikel 13 Besluitvorming 

1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft in de vergade-

ring één stem.  

2. Besluiten worden genomen met een meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de regeling 

anders is bepaald.  

3. Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, 

begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen 

met een meerderheid van stemmen, met dien verstan-

de dat de meerderheid van stemmen eveneens tenmin-

ste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de 

omgevingsdienst in het voorafgaande jaar heeft gege-

nereerd. 

4. De omzet als bedoeld in het derde lid wordt bepaald op 

basis van de basistaken en verzoektaken als bedoeld in 

artikel 4  en 5. 

5. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald 

voorstel staken, wordt het betrokken onderwerp aange-

houden tot de eerstvolgende vergadering van het alge-

meen bestuur. Indien de stemmen wederom staken, 

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de 

stemmen bij herstemming over besluiten met betrek-

king tot benoeming, voordracht of aanbeveling van per-

sonen staken, beslist de voorzitter. 

Artikel 13 (was artikel 12). 

Dit artikel is ongewijzigd gebleven. 
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6. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten 

en aanbevelingen betreffende personen wordt schrifte-

lijk gestemd, in de overige gevallen mondeling. 

6. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten 

en aanbevelingen betreffende personen wordt schrifte-

lijk gestemd, in de overige gevallen mondeling. 

 

Artikel 21 Bevoegdheden Algemeen Bestuur 
1. Aan het algemeen bestuur behoren, binnen het kader 

van deze regeling, alle bevoegdheden, die niet bij of 

krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of aan de 

voorzitter zijn opgedragen.  

2. Het algemeen bestuur is bevoegd de toegekende be-

voegdheden over te dragen aan het dagelijks bestuur of 

aan de voorzitter. Daarbij kan niet worden overgedra-

gen de bevoegdheid tot:  

a. het doen van voorstellen aan de deelnemers om-

trent toetreding tot, uittreding uit, wijziging van of 

opheffing van de regeling; 

b. het vaststellen of wijzigen van de begroting; 

c. het vaststellen van de jaarrekening. 

Artikel 14 Bevoegdheden Algemeen Bestuur 

1. Aan het algemeen bestuur behoren, binnen het kader 

van deze regeling, alle bevoegdheden, die niet bij of 

krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of aan de 

voorzitter zijn opgedragen. 

2. Het algemeen bestuur kan de uitoefening van door 

hem te bepalen, aan hem toegekende bevoegdheden 

volgens door hem te stellen regels overdragen aan het 

dagelijks bestuur of aan een bestuurscommissie als be-

doeld in artikel 25 van de wet, met uitzondering van:  

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;  

b. het vaststellen van de jaarrekening;  

c. het stellen van regels over het aangaan van geld-

leningen, het uitlenen van geld, of over de directe 

regeling van hetgeen verder de geldmiddelen van 

de Omgevingsdienst aangaat;  

d. het nemen van besluiten over het instellen van 

commissies, als bedoeld in de artikelen 24, eerste 

en tweede lid en 25 van de wet; 

e. het oprichten en deelnemen in een rechtspersoon 

als bedoeld in artikel 55a van de wet; 

f. het regelen van de gevolgen van toetreding of uit-

treding van een deelnemer tot respectievelijk uit 

de regeling alsmede het verbinden van nadere 

voorwaarden daaraan; 

g. het doen van een voorstel aan de Colleges en Ge-

deputeerde Staten tot wijziging van de regeling; 

h. het vaststellen van een liquidatieplan bij opheffing 

van de regeling. 

Artikel 14 (was artikel 21).  

De bevoegdheden van de bestuursorganen zijn in de 

geldende regeling opgenomen in hoofdstuk 4. Ten 

behoeve van de leesbaarheid zijn deze bepalingen nu 

opgenomen in de paragraaf, die betrekking heeft op 

het betreffende bestuursorgaan. Dit artikel is aange-

past aan de eisen uit de wijziging van de Wet ge-

meenschappelijke regelingen. Met name het aantal 

onderwerpen, dat niet kan worden overgedragen aan 

een ander bestuursorgaan is fors uitgebreid. In lid 2 

is toegevoegd “aan hem toegekende” om duidelijk te 

maken dat alleen “eigen” bevoegdheden kunnen 

worden overgedragen. Ook is “commissie” gewijzigd 

in “bestuurscommissie”. 

§2.  Het dagelijks bestuur 

Artikel 14 Samenstelling 

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, 

waaronder de voorzitter. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur is eveneens 

voorzitter van het dagelijks bestuur 

3. De leden en plaatsvervangende leden worden uit en 

door het algemeen bestuur gekozen in de eerste verga-

dering, waarin het algemeen bestuur in een nieuwe sa-

menstelling bijeen komt, dan wel in de eerst volgende 

vergadering van het algemeen bestuur, volgend op de 

beëindiging van het lidmaatschap van één of meer van 

de leden van het dagelijks bestuur. 

§2.  Het dagelijks bestuur 
Artikel 15 Samenstelling 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 leden, 

waaronder de voorzitter. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur is eveneens 

voorzitter van het dagelijks bestuur. 

3. De leden worden uit en door het algemeen bestuur 

gekozen in de eerste vergadering, waarin het algemeen 

bestuur in een nieuwe samenstelling bijeen komt, dan 

wel in de eerstvolgende vergadering van het algemeen 

bestuur, volgend op de beëindiging van het lidmaat-

schap van één of meer leden van het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 15 (was artikel 14). 

• De leden 1, 2 en 4 zijn ongewijzigd gebleven;  

 

 

 

 

• In afwijking van de geldende regeling worden 

voor het dagelijks bestuur geen plaatsvervan-

gende leden meer benoemd. Overigens is dit in 

de praktijk tot op heden ook nooit gebeurd. 

Plaatsvervangende leden voor een functie als lid 

van het dagelijks bestuur is praktisch niet uit-

voerbaar.  



10 
 
 

Tekst huidige regeling Tekst toekomstige regeling Reden tot wijziging 
 

 

 

4. Het algemeen bestuur bewaakt bij de aanwijzing van 

leden van het dagelijks bestuur een evenwichtige sprei-

ding in locatie over het werkgebied van het openbaar li-

chaam en in omvang deelnemer. In het reglement van 

orde van het algemeen bestuur kunnen daarover af-

spraken worden gemaakt. 

4. Bij langdurige afwezigheid van een lid van het dagelijks 

bestuur kan door het algemeen bestuur een plaatsver-

vangend lid worden aangewezen. 

5. Het algemeen bestuur bewaakt bij de aanwijzing van 

leden van het dagelijks bestuur een evenwichtige sprei-

ding in locatie over het werkgebied van de Omgevings-

dienst en in omvang deelnemer. In het reglement van 

orde van het algemeen bestuur kunnen daarover af-

spraken worden gemaakt. 

• Om langdurige afwezigheid van een lid van het 

dagelijks bestuur te kunnen opvangen is lid 4 

toegevoegd. 

Artikel 15 Zittingsduur 

1. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het dagelijks 

bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het alge-

meen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dage-

lijks bestuur als zodanig ontslag neemt.  

2. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter 

vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of 

om een andere reden tussentijds zijn opengevallen 

vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waar-

op de vacature is ontstaan. Een tussentijds tot lid van 

het dagelijks bestuur benoemd lid treedt af op het mo-

ment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou 

aftreden. 

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ont-

slag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling 

aan het algemeen bestuur. 

4. Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het 

dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dezen het 

vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit-

ten. 

Artikel 16 Zittingsduur 

1. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt 

zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur ein-

digt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zo-

danig ontslag neemt.  

2. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter 

vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of 

om een andere reden tussentijds zijn opengevallen 

vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waar-

op de vacature is ontstaan. Een tussentijds tot lid van 

het dagelijks bestuur benoemd lid treedt af op het mo-

ment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou 

aftreden. 

3. Het lidmaatschap van een plaatsvervangend lid eindigt 

op het moment dat een gekozen lid opnieuw in functie 

treedt. 

4. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ont-

slag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling 

aan het algemeen bestuur. 

5. Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het 

dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dezen het 

vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit-

ten. 

Artikel 16 (was artikel 15). 

Dit artikel is nagenoeg ongewijzigd gebleven. In lijn 

met artikel 15 is in het eerste lid “(plaatsvervan-

gend)” verwijderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelet op de toevoeging van het vierde lid van artikel 

15 is in het derde lid een bepaling opgenomen over 

het aftreden van een plaatsvervangend lid.  

Artikel 16 Werkwijze 
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter 

of ten minste twee leden dit nodig oordelen.  

2. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast 

voor zijn vergaderingen. Dit reglement wordt medege-

deeld aan het algemeen bestuur.  

3. De voorzitter en elk lid hebben één stem. In het geval 

de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslag-

gevende stem.  

4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met 

gesloten deuren gehouden, voor zover  het dagelijks 

bestuur niet anders heeft bepaald.  

Artikel 17 Werkwijze 
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter 

of ten minste twee leden dit nodig oordelen.  

2. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast 

voor zijn vergaderingen. Dit reglement wordt medege-

deeld aan het algemeen bestuur.  

3. De voorzitter en elk lid hebben één stem. In het geval 

de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslag-

gevende stem.  

4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met 

gesloten deuren gehouden, voor zover  het dagelijks 

bestuur niet anders heeft bepaald.  

Artikel 17 (was artikel 16). 

Dit artikel is ongewijzigd gebleven. 
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5. In de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan 

slechts worden beraadslaagd en besloten, indien meer 

dan de helft van het aantal zitting hebbende leden te-

genwoordig is.  

6. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, 

belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, 

binnen twee weken opnieuw een vergadering.  

7. Op de vergadering, bedoeld in het zesde lid, is het vijf-

de lid niet van toepassing. Het dagelijks bestuur kan 

echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor 

de eerste vergadering was belegd alleen beraadslagen 

en besluiten, indien meer dan de helft van het aantal 

zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

8. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten 

en aanbevelingen betreffende personen wordt schrifte-

lijk gestemd, in de overige gevallen mondeling. 

5. In de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan 

slechts worden beraadslaagd en besloten, indien meer 

dan de helft van het aantal zitting hebbende leden te-

genwoordig is.  

6. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, 

belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, 

binnen twee weken opnieuw een vergadering.  

7. Op de vergadering, bedoeld in het zesde lid, is het vijf-

de lid niet van toepassing. Het dagelijks bestuur kan 

echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor 

de eerste vergadering was belegd alleen beraadslagen 

en besluiten, indien meer dan de helft van het aantal 

zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

8. Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten 

en aanbevelingen betreffende personen wordt schrifte-

lijk gestemd, in de overige gevallen mondeling. 

 

Artikel 22 Bevoegdheden Dagelijks Bestuur 

1 Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op 

grond van het elders in deze regeling bepaalde is het 

dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot: 

a. Het algemeen beheer van het openbaar lichaam; 

b. De voorbereiding van alles waarover in de vergade-

ring van het algemeen bestuur zal worden beraad-

slaagd en besloten; 

c. De uitvoering van de besluiten van het algemeen 

bestuur; 

d. Het toezicht op het beheren van de financiën van 

het openbaar lichaam; 

e. Het toezicht op en het beheren van de eigendom-

men van het openbaar lichaam; 

f. Het nemen van conservatoire maatregelen, voordat 

wordt besloten tot het voeren van rechtsgedingen, 

het instellen van bezwaar en beroep alsmede het 

vragen om een voorlopige voorziening. 

2 Het dagelijks bestuur oefent de aan het algemeen be-

stuur toekomende bevoegdheden uit, indien en voor zo-

ver het algemeen bestuur daartoe besluit en naar de 

door deze te stellen regels. 

Artikel 18 Bevoegdheden Dagelijks Bestuur 

1. Het dagelijks bestuur oefent de taken en bevoegdheden 

die in deze regeling aan het dagelijks bestuur zijn opge-

dragen uit. 

2. Het dagelijks bestuur is in het bijzonder belast met: 

a. het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst te 

voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de 

regeling het algemeen bestuur hiermee is belast; 

b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te be-

reiden en uit te voeren; 

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie 

van de Omgevingsdienst; 

d. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ont-

slaan; 

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Om-

gevingsdienst te besluiten, met uitzondering van 

privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in 

artikel 55a van de wet; 

f. te besluiten namens de Omgevingsdienst, het dage-

lijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedin-

gen, bezwaarprocedures of administratief beroeps-

procedures te voeren of handelingen ter voorberei-

ding daarop te verrichten, tenzij het algemeen be-

stuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in 

voorkomende gevallen anders beslist; 

Artikel 18 (was artikel 22). 

Dit artikel is aangepast aan de tekst zoals opgeno-

men in artikel 57b van de gewijzigde Wet gemeen-

schappelijke regelingen. 
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 g. het voorstaan van de belangen van de Omgevings-

dienst bij andere overheden, instellingen of perso-

nen, waarvan het contact daarmee voor de Omge-

vingsdienst van belang is; 

h. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven 

van de Omgevingsdienst; 

i. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, 

voor de controle op het geldelijk beheer en de boek-

houding; 

3. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten 

tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire 

maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van 

verjaring of verlies van recht of bezit. 

 

Artikel 17 Geheimhouding 

1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van 

bestuur, omtrent het in een besloten vergadering be-

handelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan 

het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhou-

ding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een be-

sloten vergadering behandelde wordt tijdens de verga-

dering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die 

bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen, in acht geno-

men totdat het dagelijks bestuur haar opheft.  

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de 

Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding 

eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een 

commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het 

dagelijks bestuur overleggen. Daarvan wordt op de 

stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in 

acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting 

heeft opgelegd, dan wel het algemeen bestuur haar op-

heft. 

Artikel 19 Geheimhouding 
1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, 

genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van 

bestuur, omtrent het in een besloten vergadering be-

handelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan 

het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhou-

ding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een be-

sloten vergadering behandelde wordt tijdens de verga-

dering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die 

bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen, in acht geno-

men totdat het dagelijks bestuur haar opheft. 

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de 

Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding 

eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een 

commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het 

dagelijks bestuur overleggen. Daarvan wordt op de 

stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in 

acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting 

heeft opgelegd, dan wel het algemeen bestuur haar op-

heft. 

Artikel 19 (was artikel 17). 

Dit artikel is ongewijzigd ten opzichte van de huidige 

regeling. De geheimhouding van stukken die door 

het DB aan het AB worden overgelegd is geregeld in 

artikel 32 van het Reglement van Orde voor de ver-

gaderingen van het algemeen bestuur van de OMWB. 

§3 De voorzitter 

Artikel 19 De voorzitter 

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur 

gekozen.  

2. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen 

bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur.  

3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt 

hij vervangen door de plaatsvervangende voorzitter. 

Deze wordt benoemd tijdens de eerste vergadering van 

het algemeen bestuur.  

 

§3 De voorzitter 

Artikel 20 De voorzitter 

1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur 

gekozen.  

2. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen 

bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur.  

3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt 

hij vervangen door de plaatsvervangende voorzitter. 

Deze wordt benoemd door het algemeen bestuur. 

  

 

 

Artikel 20 (was artikel 19).  

• Het artikel is inhoudelijk niet aangepast. In lid 3 

is de bepaling geschrapt dat de benoeming van 

de plaatsvervangend voorzitter plaatsvindt tij-

dens de eerste vergadering van het algemeen 

bestuur, omdat een dergelijke benoeming ook 

tussentijds kan plaatsvinden. 
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4. De stukken die van het algemeen bestuur of het dage-

lijks bestuur uitgaan worden, naast de secretaris, mee-

ondertekend door de voorzitter. 

5. De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten 

rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging aan een door 

hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. 

4. De stukken die van het algemeen bestuur of het dage-

lijks bestuur uitgaan worden, naast de secretaris, mee-

ondertekend door de voorzitter. 

5.  De voorzitter vertegenwoordigt de Omgevingsdienst in 

en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging aan 

een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. 

 

§ 4 Commissies 

Artikel 20 Commissies 

1. Het algemeen bestuur kan adviescommissies als be-

doeld in artikel 24 van de Wet en bestuurscommissies 

als bedoeld in artikel 25 van de Wet instellen.  

 

 

 

 

 

 

2. Bij de instelling wordt in ieder geval geregeld:  

a. De samenstelling; 

b. De bevoegdheid /bevoegdheden; 

c. De werkwijze; 

d. De openbaarheid van vergaderingen; 

e. Het toezicht van het algemeen bestuur en het dage-

lijks bestuur; 

f. De verhouding van de toegekende bevoegdheden tot 

die van het algemeen bestuur en het dagelijks be-

stuur; 

g. De verantwoording aan het algemeen bestuur; 

h. Wanneer de commissie is ingesteld voor bepaalde 

tijd, wordt tevens de einddatum van de commissie 

geregeld; 

i. De benoeming van de voorzitter van de commissie. 

§ 4 Commissies 

Artikel 21 Commissies 

1. Het algemeen bestuur kan adviescommissies als be-

doeld in artikel 24 van de Wet en bestuurscommissies 

als bedoeld in artikel 25 van de Wet instellen. 

2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen 

van een bestuurscommissie als bedoeld in het eerste lid 

nadat de Raden en Provinciale Staten van dit voorne-

men op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn 

gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het 

algemeen bestuur te brengen. 

3. Bij de instelling wordt in ieder geval geregeld:  

a. De samenstelling; 

b. De bevoegdheid /bevoegdheden; 

c. De werkwijze; 

d. De openbaarheid van vergaderingen; 

e. Het toezicht van het algemeen bestuur en het dage-

lijks bestuur; 

f. De verhouding van de toegekende bevoegdheden tot 

die van het algemeen bestuur en het dagelijks be-

stuur; 

g. De verantwoording aan het algemeen bestuur; 

h. Wanneer de commissie is ingesteld voor bepaalde 

tijd, wordt tevens de einddatum van de commissie 

geregeld; 

i. De benoeming van de voorzitter van de commissie. 

 

Artikel 21 (was artikel 20). 

Aan dit artikel is lid 2 toegevoegd. De tekst van het 

tweede lid komt overeen met de tekst uit het tweede 

lid van artikel 25. Voor het overige is dit artikel on-

gewijzigd gebleven.  

 

 

Artikel 18 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht 

 

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en 

afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording 

schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde 

beleid.  

 

Hoofdstuk 4 Informatie en verantwoordingsplicht 

Artikel 22 Interne inlichtingenplicht en verantwoor-

dingsplicht lid dagelijks bestuur 

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk 

zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig 

over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle 

inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefe-

ning van zijn taak nodig heeft.  

 

Artikel 22 (was artikel 18). 

Dit artikel is deels nieuw en aangepast aan de tekst 

van artikel 52, juncto artikel 19a van de gewijzigde 

Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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2. Het dagelijks bestuur geeft, ieder tezamen en afzonder-

lijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het al-

gemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het 

algemeen bestuur alle inlichtingen die nodig zijn voor 

een juiste beoordeling van het door het dagelijks be-

stuur gevoerde beleid.  

3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het 

eerste lid, alsmede het na voorafgaand verzoek ver-

strekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid, 

geschieden op de wijze zoals is aangegeven in het re-

glement van orde voor de vergaderingen van het alge-

meen bestuur.  

4. Het algemeen bestuur is bevoegd in het reglement van 

orde voor zijn vergadering nadere regels te stellen ten 

aanzien van de wijze waarop door het dagelijks bestuur 

dan wel de leden ervan inlichtingen dienen te worden 

verschaft respectievelijk verantwoording dient te wor-

den afgelegd.  

5. Het algemeen bestuur kan regelen van welke besluiten 

van het dagelijks bestuur kennisgeving wordt gedaan 

aan de leden van het algemeen bestuur. Daarbij kan 

het algemeen bestuur de gevallen bepalen waarin met 

terinzagelegging kan worden volstaan. 

6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toe-

passing ten aanzien van de voorzitter. 

3. Het algemeen bestuur regelt van welke besluiten van 

het dagelijks bestuur in ieder geval kennisgeving wordt 

gedaan aan de leden van het algemeen bestuur. Daar-

bij kan het algemeen bestuur de gevallen bepalen 

waarin met ter inzage legging kan worden volstaan. 

Het dagelijks bestuur laat de kennisgeving of ter inzage 

legging achterwege voor zover deze in strijd is met het 

algemeen belang. 

4. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks 

bestuur, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen 

bestuur niet meer bezit, ontslag verlenen. 

5. De leden 1. tot en met 3. zijn van overeenkomstige 

toepassing ten aanzien van het door de  voorzitter ge-

voerde bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vierde lid is een doublure van artikel 16, lid 5 en 

kan dus worden geschrapt. 

Artikel 13 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht 

1. Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deel-

nemers de door één of meer leden van die raden ge-

vraagde inlichtingen. Het reglement van orde van het 

algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering 

wordt gegeven aan deze bepaling. 

 

2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college 

of aan Gedeputeerde Staten die dit lid heeft aangewe-

zen én aan de gemeenteraad of aan Provinciale Staten, 

namens welke deelnemer het lid zitting heeft in het al-

gemeen bestuur de door één of meerdere leden van het 

college, de gemeenteraad of Provinciale Staten de ge-

vraagde inlichtingen, maar ook ongevraagd de inlichtin-

gen voor het door hem in het algemeen bestuur ge-

voerde beleid, op de wijze die door een bestuursorgaan 

van de betreffende deelnemer is bepaald. 

Artikel 23 Externe Inlichtingenplicht 

1. Het bestuur van de Omgevingsdienst verstrekt schrifte-

lijk aan Gedeputeerde Staten, de Colleges, Provinciale 

Staten en de Raden de door een of meer leden van die 

bestuursorganen gevraagde inlichtingen zo spoedig mo-

gelijk, voor zover dat niet strijdig is met het algemeen 

belang. 

2. De inlichtingen worden in ieder geval binnen 30 dagen 

schriftelijk verstrekt en wel door het dagelijks bestuur, 

tenzij de inlichtingen uitdrukkelijk van het algemeen be-

stuur of de voorzitter worden verlangd. 

Artikel 23 (was artikel 13). 

• Dit artikel is deels nieuw en aangepast aan de 

tekst van artikel 52, juncto artikel 17 van de ge-

wijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en 

heeft betrekking op de inlichtingenplicht van het 

bestuur van de Omgevingsdienst. De in lid 2 

vermelde termijn is gewijzigd in 30 dagen. Het 

reglement van orde moet nog worden aangepast 

omdat daarin een termijn van twee maanden is 

opgenomen. 

• De leden 2. en 3. zijn in gewijzigde vorm opge-

nomen in artikel 24. 
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3. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college 

of door Gedeputeerde Staten die dit lid heeft aangewe-

zen én door de gemeenteraad of door Provinciale Sta-

ten, namens welke deelnemer het lid zitting heeft in het 

algemeen bestuur ter verantwoording worden geroepen 

voor het door hem gevoerde beleid, op de wijze die 

door een bestuursorgaan van de betreffende deelnemer 

is bepaald. 

  

 Artikel 24 Externe verantwoordingsplicht lid algemeen 

bestuur 

1. Het lid van het algemeen bestuur is aan Gedeputeerde 

Staten of aan het College die dit lid heeft aangewezen 

alsmede aan Provinciale Staten of de Raad verantwoor-

ding schuldig over het door hem in het algemeen be-

stuur gevoerde beleid. 

2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan Gede-

puteerde Staten of het College dat hem heeft aangewe-

zen de door een of meer leden van Gedeputeerde Sta-

ten of van dat College alsmede aan Provinciale Staten of 

de Raad gevraagde inlichtingen, voor zover zulks niet 

strijdig is met het openbaar belang.  

3. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk doch in 

ieder geval binnen 30 dagen in een vergadering van 

Gedeputeerde Staten of dat College of schriftelijk ver-

strekt. 

4. Gedeputeerde Staten of het College kan een door hem 

aangewezen lid van het algemeen bestuur, indien dit lid 

het vertrouwen van Gedeputeerde Staten of dat College 

niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen. 

5. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is van over-

eenkomstige toepassing op Provinciale Staten en de 

Raden. 

Artikel 24 (was artikel 13). 

 

Dit artikel is deels nieuw en aangepast aan de tekst 

van artikel 52, juncto artikel 16 en 18 van de gewij-

zigde Wet gemeenschappelijke regelingen en heeft 

betrekking op verantwoordingsplicht van een lid van 

het algemeen bestuur. De in lid 3 vermelde termijn 

is gewijzigd in 30 dagen. Het reglement van orde 

moet nog worden aangepast omdat daarin een ter-

mijn van twee maanden is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vijfde lid sluit aan bij het bepaalde in artikel 52, 

juncto artikel 19 van de Wet.  

Hoofdstuk 5 Organisatiebepalingen  

Artikel 23 Bestuurlijk Brabantbreed RUD-platform 

1. Separaat aan deze regeling wordt tevens een Bestuur-

lijk Brabantbreed RUD-platform ingesteld. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur van deze rege-

ling neemt deel aan het RUD-platform, dan wel wijst 

een ander lid uit het algemeen bestuur hiervoor aan. 

3. Het Bestuurlijk RUD-platform heeft tot doel om geza-

menlijk de aanpak van Brabantbrede en regio-

overstijgende zaken te bepalen en provinciebreed af-

stemming te regelen. 

 

Hoofdstuk 5 Organisatiebepalingen  

Artikel 25 Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) 

1. Separaat aan deze regeling wordt tevens een Bestuur-

lijk Platform Omgevingsrecht ingesteld. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur van deze rege-

ling neemt deel aan het BPO, dan wel wijst een ander 

lid uit het dagelijks bestuur hiervoor aan. 

3. Het BPO heeft tot doel om gezamenlijk de aanpak van 

Brabantbrede en regio-overstijgende zaken te bepalen 

en provinciebreed afstemming te regelen. 

 

Artikel 25 (was artikel 23). 

• Het BPO is in 2013 bij de totstandkoming van de 

omgevingsdiensten in het leven geroepen om ge-

zamenlijk de aanpak van Brabantbrede en regio-

overstijgende zaken te bepalen en provinciebreed 

af te stemmen. De benaming is aangepast. Voor-

heen werd gesproken over een Bestuurlijk Bra-

bantbreed RUD-platform; 
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4. De instelling en werkwijze van het RUD-platform wordt 

geregeld in een bestuursconvenant zo spoedig mogelijk 

na inwerkingtreding van de regeling. 

4. De instelling en werkwijze van het BPO wordt geregeld 

in een bestuursconvenant zo spoedig mogelijk na in-

werkingtreding van de regeling. 

• In het tweede lid is de aanwijzing van een 

plaatsvervangend lid gewijzigd. Deze wordt in de 

aangepaste tekst aangewezen vanuit het dage-

lijks bestuur en niet vanuit het algemeen be-

stuur, omdat de zaken die in het BPO worden be-

sproken meer te maken hebben met de rol van 

het dagelijks bestuur, eventueel ter voorberei-

ding van de besluitvorming in het algemeen be-

stuur. 

Artikel 24 De directeur 

1. De Omgevingsdienst heeft een directeur die onder ver-

antwoordelijkheid van het algemeen bestuur belast is 

met de leiding van de Omgevingsdienst en met de zorg 

voor een juiste taakvervulling door de Omgevingsdienst.  

2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat op 

voordracht van het dagelijks bestuur de directeur.  

3. Het algemeen bestuur legt de instructie van de direc-

teur vast in een Directiestatuut. 

4. Het algemeen bestuur stelt de hoofdstructuur van de 

organisatie, de directie, de taken, de bevoegdheden en 

de werkwijze van de ambtelijke organisatie vast. 

5. Het algemeen bestuur regelt de bezoldiging van de 

directeur. 

Artikel 26 De directeur 

1. De Omgevingsdienst heeft een directeur die onder ver-

antwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast is 

met de leiding van de Omgevingsdienst en met de zorg 

voor een juiste taakvervulling door de Omgevingsdienst.  

2. Het dagelijks benoemt, schorst en ontslaat de directeur 

gehoord de opvatting van het algemeen bestuur. 

3. Het dagelijks bestuur legt de instructie van de directeur 

vast in een Directiestatuut. 

 

 

 

4. Het dagelijks bestuur regelt de bezoldiging van de di-

recteur. 

Artikel 26 (was artikel 24). 

• Dit artikel is aangepast aan de wijziging met 

betrekking tot de benoeming van de directeur. 

Omdat het dagelijks bestuur de directeur be-

noemt is het dagelijks bestuur ook verantwoorde-

lijk voor de juiste taakvervulling van de directeur. 

• De bevoegdheid tot het benoemen van de direc-

teur is aangepast in verband met het feit, dat in 

artikel 57b, eerste lid onder d. van de Wet ge-

meenschappelijke regeling is bepaald, dat “het 

dagelijks bestuur in ieder geval bevoegd is amb-

tenaren te benoemen, te schorsen en te ont-

slaan”. Door de benoeming door het dagelijks be-

stuur eerst te laten plaatsvinden nadat de opvat-

ting van het algemeen bestuur is gehoord blijft 

het algemeen bestuur een belangrijke rol houden 

bij de benoeming van de directeur. 

• Het vierde lid is geschrapt. Het stellen van de 

kaders ten aanzien van deze taken hoort thuis bij 

het dagelijks bestuur, gelet op het bepaalde in 

artikel 57b, lid 1 onder c. waarin is bepaald, dat 

het dagelijks bestuur in ieder geval bevoegd is 

“regels vast te stellen over de ambtelijke organi-

satie van het openbaar lichaam”. 

Artikel 25 De secretaris 
1. De directeur van het lichaam fungeert als secretaris van 

het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.  

 

2. De stukken die van het algemeen bestuur en het dage-

lijks bestuur uitgaan worden, naast de voorzitter, mee-

ondertekend door de secretaris. 

Artikel 27 De secretaris 

1. De directeur van de Omgevingsdienst fungeert als se-

cretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks be-

stuur.  

2. De stukken die van het algemeen bestuur en het dage-

lijks bestuur uitgaan worden, naast de voorzitter, mee 

ondertekend door de secretaris. 

Artikel 27 (was artikel 25). 

Dit artikel is ongewijzigd gebleven. 
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 Artikel 28 Organisatie 

Het dagelijks bestuur stelt regels vast over de ambtelijke 

organisatie en legt die vast in een organisatiebesluit. 

Artikel 28. 

Dit artikel is nieuw en sluit aan bij de tekst van arti-

kel 57b, lid 1 onder c. van de Wet gemeenschappe-

lijke regelingen. 

Artikel 26 Personeel 
1. Bij de Omgevingsdienst is personeel werkzaam.  

2. Het algemeen bestuur stelt voor het personeel van de 

Omgevingsdienst de arbeidsvoorwaardenverordening 

vast conform de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling 

voor het gemeentepersoneel (CAR/UWO), dan wel de 

(gewijzigde) collectieve arbeidsvoorwaardenregeling die 

daarvoor in de plaats komt. 

3. Het algemeen bestuur beslist over de toepassing van 

overige arbeidsvoorwaarden.  

4. Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid tot het vast-

stellen van overige arbeidsvoorwaarden zowel geheel 

als gedeeltelijk mandateren aan het dagelijks bestuur. 

5. Aanstelling, schorsing en ontslag van personeel ge-

schieden door het dagelijks bestuur, behoudens het be-

noemen, schorsen en ontslaan van de directeur. 

Artikel 29 Personeel 

1. Bij de Omgevingsdienst is personeel werkzaam. 

2. Het dagelijks bestuur stelt voor het personeel van de 

Omgevingsdienst de arbeidsvoorwaardenverordening 

vast conform de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling 

voor het gemeentepersoneel (CAR/UWO), dan wel de 

(gewijzigde) collectieve arbeidsvoorwaardenregeling die 

daarvoor in de plaats komt. 

3. Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van 

overige arbeidsvoorwaarden. 

Artikel 29 (was artikel 26). 

De tekst van dit artikel is aangepast en sluit nu aan 

bij de tekst van artikel 57b, lid 1 onder c. en d. van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin de 

bevoegdheden met betrekking tot personeel nadruk-

kelijk zijn toegekend aan het dagelijks bestuur. De 

leden 2 en 3 zijn verplaatst vanuit artikel 30 

Hoofdstuk 6 Financiën Hoofdstuk 6 Financiën 

Artikel 30 Financiële informatieplicht 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst zendt vóór 

15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige 

kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Raden en aan 

Provinciale Staten. 

 

Artikel 30. 

Dit artikel is nieuw en sluit aan bij de tekst van arti-

kel 58b van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 

regelingen. In de praktijk wordt er naar gestreefd 

om de kaders eerder toe te zenden, bij voorkeur 

voor  en aan te sluiten bij hetgeen hierover is be-

paald in de nota “Verbonden partijen”. 

Artikel 27  Begroting 

1. Het algemeen bestuur stelt voorschriften vast inzake 

het financieel- en administratieve beheer van het li-

chaam. De artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet 

en de artikelen 216 en 217 van de Provinciewet zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

2. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april een 

ontwerpbegroting van het lichaam voor het komende 

kalenderjaar, met bijbehorende toelichting, toe naar de 

raden van de gemeenten en Provinciale Staten.  

Artikel 31  Begroting 

1. Het algemeen bestuur stelt voorschriften vast inzake 

het financieel- en administratieve beheer van de Om-

gevingsdienst. De artikelen 212 en 213 van de Ge-

meentewet en de artikelen 216 en 217 van de Provin-

ciewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. Het dagelijks bestuur zendt vóór 1 april de ontwerpbe-

groting van de Omgevingsdienst voor het komende ka-

lenderjaar, met bijbehorende toelichting, toe naar de 

Raden en Provinciale Staten. 

Artikel 31 (was artikel 27). 

• In het tweede lid is de toezenddatum van de 

ontwerpbegroting geschrapt. Deze datum heeft 

geen toegevoegde waarde. De zienswijzetermijn 

en de datum waarop de begroting moet worden 

verzonden aan de toezichthouder zijn bepalend 

voor de datum van toezending. Voor het overige 

is dit artikel behoudens enkele tekstuele aanpas-

singen niet gewijzigd; 
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3. In de begroting wordt onder andere aangegeven welke 

bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoe-

ring van de taken van het openbaar lichaam.  

4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deel-

nemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen beta-

ling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.  

5. De deelnemers kunnen binnen 10 weken na toezending 

van de ontwerpbegroting hun zienswijzen doen blijken. 

Het dagelijks bestuur voegt, alvorens verzending van de 

ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur, de com-

mentaren en zienswijzen van de deelnemers toe. 

 

6. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli 

voorafgaande aan het jaar waar deze voor dient, vast. 

Terstond na de vaststelling zendt het dagelijks bestuur 

de begroting naar de deelnemers, en in ieder geval voor 

15 juli naar de minister van Binnenlandse Zaken. 

3. In de begroting wordt onder andere aangegeven welke 

bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoe-

ring van de taken door de Omgevingsdienst. 

4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de Deel-

nemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen be-

taling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. 

5. De Raden en Provinciale Staten kunnen binnen 10 

weken na toezending van de ontwerpbegroting hun 

zienswijzen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt, 

alvorens verzending van de ontwerpbegroting aan het 

algemeen bestuur, de commentaren en zienswijzen van 

de deelnemers toe. 

6. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 15 juli 

voorafgaande aan het jaar waar deze voor dient, vast. 

Terstond na de vaststelling zendt het dagelijks bestuur 

de begroting aan de deelnemers, en in ieder geval vóór 

1 augustus naar de minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De datum in het zesde lid is aangepast aan de tekst 

van artikel 58, lid 2 van de Wet. 

Artikel 28 Begrotingswijziging 

1. Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het 

bepaalde in artikel 27, uitgezonderd het vijfde lid, zo-

veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

2. Voor wijzigingen van de begroting, die door hun karak-

ter niet leiden tot een wijziging van de bijdrage van de 

deelnemers, alsmede geen afwijking inhouden van het 

door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële be-

leid, is artikel 27 niet van toepassing. 

Artikel 32 Begrotingswijziging 

Op besluiten tot wijziging van de begroting is de eerste 

volzin van artikel 59, lid 5 van de Wet van toepassing, 

indien door de wijziging de totale bijdrage van de deelne-

mers als gevolg van de uitvoering van de taken, die op 

basis van wettelijk voorschrift aan de Omgevingsdienst 

moeten worden opgedragen stijgt ten opzichte van het 

bedrag dat in de vastgestelde begroting is opgenomen. 

Artikel 32 (was artikel 28). 

Dit artikel is aangepast aan de wens van een aantal 

deelnemers om de deelnemers in de gelegenheid te 

stellen zienswijzen kenbaar te maken als de begro-

ting moet worden gewijzigd in casu, ergo de wijzi-

ging financiële negatieve gevolgen heeft voor de 

bijdrage van de deelnemers ten opzichte van de 

eerder bestuurlijk vastgestelde begroting(en). 

Artikel 29 Jaarrekening 

 

 

 

 

1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het 

afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende beschei-

den, jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan aan het al-

gemeen bestuur. Na vaststelling van de jaarrekening 

wordt deze ter kennis gebracht van de deelnemers.  

2. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en 

stelt haar vast op uiterlijk 1 juli, volgende op het jaar 

waarop zij betrekking heeft. 

Artikel 33 Jaarrekening 

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar 

volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking 

heeft de voorlopige jaarrekening aan de Raden en Pro-

vinciale Staten.  

2. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het 

afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende beschei-

den, jaarlijks voor 1 juni ter vaststelling aan aan het al-

gemeen bestuur. Na vaststelling van de jaarrekening 

wordt deze ter kennis gebracht van de Deelnemers. 

3. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en 

stelt haar vast. 

 

Artikel 33 (was artikel 29). 

• Ook dit artikel is aangepast aan de gewijzigde 

tekst en data van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen. Nieuw daarin is het eerste lid over 

het toezenden van de voorlopige jaarrekening; 

 

 

 

 

 

• De vaststellingsdatum van uiterlijk 1 juli is ge-

schrapt om de vaststelling van de jaarrekening 

en de begroting in dezelfde vergadering van het 

algemeen bestuur te kunnen laten plaatsvinden. 
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3. het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee 

weken na vaststelling in het algemeen bestuur met bij-

behorende stukken aan de minister van Binnenlandse 

Zaken. Het jaarverslag dient in ieder geval voor 15 juli 

te worden verzonden.   

4. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de 

jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of 

ten dele:  

a. Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig; 

b. Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato 

van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de 

jaarrekening betrekking heeft.  

5. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de 

jaarrekening behaalde positieve resultaten geheel of ten 

dele: 

a. Te bestemmen voor een egalisatiereserve; 

Uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afna-
me (=omzet) in het jaar waarop de jaarreke-
ning betrekking heeft. 

4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen 

twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur 

met bijbehorende stukken aan de minister van Binnen-

landse Zaken. Het jaarverslag dient in ieder geval vóór 

15 juli te worden verzonden.   

5. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de 

jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of 

ten dele:  

a. Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig; 

b. Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato 

van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de 

jaarrekening betrekking heeft. 

6. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de 

jaarrekening behaalde positieve resultaten geheel of ten 

dele: 

a. Te bestemmen voor een risicoreserve; 

Uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afna-

me (=omzet) in het jaar waarop de jaarreke-

ning betrekking heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het zesde lid in egalisatiereserve gewijzigd in 

risicoreserve, omdat is besloten de hoogte van het 

weerstandsvermogen te bepalen op basis van het 

gewogen risico. 

Artikel 30 Vergoeding voor geleverde diensten 
1. Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het 

bepaalde in de volgende leden, nadere regels vaststel-

len met betrekking tot de door de deelnemers te beta-

len voorschotnota’s en financiële bijdragen. 

2. De te betalen vergoeding voor de taken als bedoeld in 

hoofdstuk 2 wordt aan de hand van inzet/prestaties 

en/of afgenomen producten per deelnemer vastgesteld 

op basis van de door het bestuur vastgestelde prijzen 

en tarieven. 

3. Bij de toerekening van de te betalen vergoeding worden 

naast de directe uitvoeringskosten tevens de overhead-

kosten verdisconteerd. 

4. Op basis van de begroting kan iedere deelnemer aan de 

hand van de daarin vastgelegde tarieven en/of product-

prijzen berekenen welke bijdrage verschuldigd is voor 

het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Voor el-

ke deelnemer wordt een werkprogramma gemaakt 

waarin de begrote vergoeding voor de afname van ta-

ken zijn berekend. De verrekening van de gerealiseerde 

vergoeding is op basis van geleverde prestaties/inzet 

per deelnemer. 

Artikel 34 Vergoeding voor geleverde diensten 

1. Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het 

bepaalde in de volgende leden, nadere regels vaststel-

len met betrekking tot de door de deelnemers te beta-

len voorschotnota’s en financiële bijdragen. 

2. De te betalen vergoeding voor de taken als bedoeld in 

hoofdstuk 2 wordt aan de hand van inzet/prestaties 

en/of afgenomen producten per deelnemer vastgesteld 

op basis van de door het bestuur vastgestelde prijzen 

en tarieven.  

3. Bij de toerekening van de te betalen vergoeding worden 

naast de directe uitvoeringskosten tevens de overhead-

kosten verdisconteerd. 

4. Op basis van de begroting kan iedere deelnemer aan de 

hand van de daarin vastgelegde tarieven en/of product-

prijzen berekenen welke bijdrage verschuldigd is voor 

het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Voor el-

ke deelnemer wordt een werkprogramma gemaakt 

waarin de begrote vergoeding voor de afname van ta-

ken zijn berekend. De verrekening van de gerealiseerde 

vergoeding is op basis van geleverde prestaties/inzet 

per deelnemer. 

Artikel 34 (was artikel 30). 

Gelet op de nog lopende discussie over de financie-

ringsystematiek is dit artikel ongewijzigd gebleven. 

Na afronding van die discussie zal de regeling we-

derom worden aangepast. 
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5. Wanneer het algemeen bestuur overeenkomstig het 

gestelde in artikel 29, lid 4 een besluit heeft genomen 

omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nade-

lig exploitatiesaldo, wordt bij het bepalen van de bijdra-

ge per deelnemer het uitgangspunt gehanteerd, dat de 

financiële gevolgen worden toegedeeld aan de deelne-

mers die dat aangaat. 

6. Het algemeen bestuur kan op basis van externe manda-

ten namens de betrokken deelnemers volgens de door 

hen gehanteerde norm geheven leges innen voor het op 

aanvraag leveren van diensten. 

5. Wanneer het algemeen bestuur overeenkomstig het 

gestelde in artikel 34, lid 4 een besluit heeft genomen 

omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nade-

lig exploitatiesaldo, wordt bij het bepalen van de bijdra-

ge per deelnemer het uitgangspunt gehanteerd, dat de 

financiële gevolgen worden toegedeeld aan de deelne-

mers die dat aangaat. 

6. Het algemeen bestuur kan op basis van externe manda-

ten namens de betrokken deelnemers volgens de door 

hen gehanteerde norm geheven leges innen voor het op 

aanvraag leveren van diensten 

 

Artikel 30a. Verplichtingen deelnemers. 

1. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat 

het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende mid-

delen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens der-

den te kunnen voldoen; 

2. Indien aan het algemeen bestuur van het openbaar 

lichaam blijkt, dat een deelnemer weigert deze uitgaven 

op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur 

onverwijld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot toepas-

sing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respec-

tievelijk 198 en 199 Provinciewet. 

Artikel 35 Verplichtingen deelnemers. 

1. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat de 

Omgevingsdienst te allen tijde over voldoende middelen 

beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te 

kunnen voldoen; 

2. Indien aan het algemeen bestuur van de Omgevings-

dienst blijkt, dat een deelnemer weigert deze uitgaven 

op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur 

onverwijld aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan tot toepas-

sing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respec-

tievelijk 198 en 199 Provinciewet. 

Artikel 35 (was artikel 30a). 

Dit artikel is niet gewijzigd. 

 

Artikel 32 Archief  

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbe-

scheiden overeenkomstig en volgens een door het al-

gemeen bestuur vast te stellen regeling ingevolge arti-

kel 40 van de Archiefwet 1995. 

2. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eer-

ste lid van de Archiefwet 1995 over te brengen archief-

bescheiden van de in deze regeling genoemde be-

stuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats 

van het Regionaal Archief te Tilburg. 

Hoofdstuk 7  Bepalingen omtrent archief 

Artikel 36 Archiefbescheiden 

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de 

archiefbescheiden van de organen van de Omgevings-

dienst. Dit overeenkomstig een door het algemeen be-

stuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archief-

wet 1995, vast te stellen regeling, de Archiefverorde-

ning. 

2. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor 

de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de 

aan de Omgevingsdienst eventueel gedelegeerde taken. 

3. Voor de door de Deelnemers gemandateerde taken 

berust de zorg voor de desbetreffende archiefbeschei-

den bij deze Deelnemers. 

4. Met het toezicht op de bewaring en het beheer van de 

archiefbescheiden van de gemandateerde taken is be-

last de archivaris van de Deelnemers. 

5. Met het toezicht op de bewaring en het beheer van de 

archiefbescheiden van de Omgevingsdienst is belast de 

archivaris van de provincie Noord-Brabant. 

 

Artikelen 36 tot en met 38 (was artikel 32). 

Deze artikelen zijn grotendeels nieuw en sluiten aan 

bij de eisen die worden gesteld in de Archiefwet 

1995 en de daarmee samenhangende uitvoeringsre-

gelingen. De bepalingen geven goed weer wie ver-

antwoordelijk is voor welk archief. De bepalingen 

sluiten aan bij de recent genomen besluiten over het 

aanwijzen van de archiefinspecteur en de archiefbe-

waarplaats voor het archief van de Omgevingsdienst 

en de gevoerde discussie over de verantwoordelijk-

heid voor het beheren en bewaren van de archieven 

van de deelnemers, die door de OMWB worden ge-

bruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
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 6. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt 

ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening 

getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 

1995. 

 

 Artikel 37 Archiefbewaarplaats 

1. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eer-

ste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te 

brengen archiefbescheiden van de gemandateerde ta-

ken is aangewezen de archiefbewaarplaats van de Deel-

nemers. 

2. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eer-

ste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te 

brengen archiefbescheiden van de Omgevingsdienst is 

aangewezen de archiefbewaarplaats van de provincie 

Noord-Brabant. 

 

 Artikel 38 Ter beschikkingstelling archiefbescheiden  

1. Indien noodzakelijk voor de taakuitvoering van de Om-

gevingsdienst, stellen de Colleges en Gedeputeerde Sta-

ten, onder hen berustende archiefbescheiden ter be-

schikking. 

2. Terbeschikkingstelling geschiedt voor maximaal 5 jaar 

en kan, met telkens een aaneengesloten periode van 

maximaal 5 jaar, worden verlengd tot ten hoogste 20 

jaar. 

3. Van de terbeschikkingstelling wordt een verklaring op-

gemaakt, die ten minste bevat een specificatie van de 

terbeschikkinggestelde archiefbescheiden. Een exem-

plaar van deze verklaring wordt bewaard door de be-

treffende deelnemer en de Omgevingsdienst. 

4. Indien de Omgevingsdienst archiefbescheiden tot zijn 

beschikking krijgt, brengt deze slechts wijzigingen aan 

in de staat van ordening en toegankelijkheid van en 

vernietigt slechts uit de bescheiden na machtiging door 

de ter beschikking stellende Deelnemer. 

5. De kosten van het beheer van de terbeschikkinggestel-

de archiefbescheiden komen ten laste van de Deelne-

mer, die de archiefbescheiden ter beschikking stelt, ten-

zij partijen anders overeenkomen. De zorgdrager voor 

de archiefbescheiden van het bestuursorgaan dat de ar-

chiefbescheiden ter beschikking heeft gesteld, blijft in 

alle gevallen de zorgdrager voor de archiefbescheiden. 
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 6. Indien de ordening van de in het eerste lid bedoelde 

archiefbescheiden zich verzet tegen terbeschikkingstel-

ling, is de Omgevingsdienst te allen tijde bevoegd inza-

ge te nemen van die archiefbescheiden dan wel daarvan 

of daaruit reproducties, afschriften of uittreksels te vor-

deren. 

7. Ten aanzien van de terbeschikkingstelling gelden de 

volgende nadere voorwaarden: 

a. De ter beschikking gestelde archiefbescheiden wor-

den door de Omgevingsdienst in goede, geordende 

en toegankelijke staat bewaard; 

b. Uitlening van terbeschikkinggestelde archiefbeschei-

den is slechts toegestaan aan functionarissen binnen 

de Omgevingsdienst die ambtelijk zijn belast met 

behandeling van een aangelegenheid waarvoor uit-

lening noodzakelijk is.  

8. De Omgevingsdienst kan het beheer van archiefbe-

scheiden nader regelen in individuele dienstverlenings-

overeenkomsten. 

 

 

 

Artikel 34 Toetreding 

1. Indien het algemeen bestuur daarmee instemt kan een 

gemeente, provincie, waterschap, het Rijk toetreden 

krachtens daartoe strekkende besluiten van haar daar-

toe bevoegde bestuursorganen. De deelneming gaat in 

met ingang van een nader te bepalen datum, vastge-

steld door het algemeen bestuur en het orgaan van de 

deelnemer. 

Hoofdstuk 8 Toetreding, uittreding, wijziging, ophef-

fing 

Artikel 39 Toetreding  

1. Indien het algemeen bestuur daarmee instemt kan een 

gemeente, provincie, waterschap, het Rijk toetreden 

krachtens daartoe strekkende besluiten van haar daar-

toe bevoegde bestuursorganen. De deelneming gaat in 

met ingang van een nader te bepalen datum, vastge-

steld door het algemeen bestuur en het orgaan van de 

deelnemer. 

 

 

Artikel 39 (was artikel 34). 

Deze bepaling is ongewijzigd gebleven. 
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Artikel 35 Uittreding 

1. Een deelnemer kan uit de regeling treden tenzij lande-

lijke wetgeving of anderszins de mogelijkheid tot uittre-

ding beperkt. Het algemeen bestuur regelt na overleg 

met de betrokken gemeente of de provincie, onder me-

dedeling aan Gedeputeerde Staten en de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de financiële 

verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uit-

treding. Daarbij brengt het algemeen bestuur in elk ge-

val de financiële consequenties van de uittreding in 

beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar li-

chaam een redelijke periode krijgt om haar begroting 

en formatie in overeenstemming te brengen met het 

nieuwe aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek 

voor de uittredende gemeente zijn aangegaan zullen 

daarbij in principe ook door die gemeente nagekomen 

dienen te worden. 

2. Uittreden kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 

januari van het jaar, volgende op dat waarin de voor 

uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in 

werking is getreden. 

Artikel 40 Uittreding 

1. Een Deelnemer kan uit de regeling treden tenzij lande-

lijke wetgeving of anderszins de mogelijkheid tot uittre-

ding beperkt. Het algemeen bestuur regelt na overleg 

met de betrokken gemeente of de provincie, onder me-

dedeling aan Gedeputeerde Staten en de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de financiële 

verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uit-

treding. Daarbij brengt het algemeen bestuur in elk ge-

val de financiële consequenties van de uittreding in 

beeld en draagt zij er zorg voor dat de Omgevingsdienst 

een redelijke periode krijgt om haar begroting en for-

matie in overeenstemming te brengen met het nieuwe 

aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek voor de 

uittredende Deelnemer zijn aangegaan zullen daarbij in 

principe ook door die Deelnemer nagekomen dienen te 

worden. 

2. Uittreden kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 

januari van het jaar, volgende op dat waarin de voor 

uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in 

werking is getreden. 

Artikel 40 (was artikel 35). 

Deze bepaling is, behoudens de begripsaanpassingen 

ongewijzigd gebleven. 

 Artikel 41 Wijziging 

Een voorstel tot wijziging van de regeling wordt bij de 

Deelnemers in procedure gebracht door tussenkomst van 

het algemeen bestuur. De regeling wordt gewijzigd indien 

de Colleges en Gedeputeerde Staten daartoe, met toe-

stemming van de Raden respectievelijk Provinciale Staten 

eensluidend besluiten. 

Artikel 41. 

Deze bepaling is nieuw en sluit aan bij de in artikel 

14, lid 2 onder g. opgenomen bevoegdheid van het 

algemeen bestuur. 

Artikel 31  Opheffing en liquidatie 

1. Deze gemeenschappelijke regeling kan op voorstel van 

het algemeen bestuur worden opgeheven door een 

daartoe strekkend besluit van de betrokken bestuursor-

ganen van de deelnemers. 

2. Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan 

opgesteld na alle deelnemers te hebben geraadpleegd. 

3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de 

deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen 

van de opheffing en in de verplichting alle rechten en 

verplichtingen van het openbaar lichaam over de deel-

nemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 

Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de 

opheffing heeft voor het personeel.  

Artikel 42 Opheffing en liquidatie 
1. Deze gemeenschappelijke regeling kan op voorstel van 

het algemeen bestuur worden opgeheven door een 

daartoe strekkend besluit van de betrokken bestuursor-

ganen van de Deelnemers. 

2. Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan 

opgesteld na alle deelnemers te hebben geraadpleegd.  

3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de 

deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen 

van de opheffing en in de verplichting alle rechten en 

verplichtingen van het openbaar lichaam over de deel-

nemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 

Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de 

opheffing heeft voor het personeel.  

Artikel 42 (was artikel 31). 

Deze bepaling is ongewijzigd gebleven. 
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4. Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt 

plaats bij besluit van het algemeen bestuur naar rato 

van afname. 

5. Bij de ontbinding van het lichaam in verband met op-

heffing van de regeling of anderszins, blijft het lichaam 

voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van 

het vermogen noodzakelijk is. 

4. Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt 

plaats bij besluit van het algemeen bestuur naar rato 

van afname. 

5. Bij de ontbinding van het lichaam in verband met op-

heffing van de regeling of anderszins, blijft het lichaam 

voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van 

het vermogen noodzakelijk is. 

 

 

Artikel 33 Geschillen 

1. Voordat een geschil wordt neergelegd bij de Minister 

van Binnenlandse Zaken, wordt geprobeerd gezamenlijk 

tot overeenstemming te komen. 

 

2. Wanneer niet tot overeenstemming kan worden geko-

men, ook niet door de Minister, zal het geschil worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Hoofdstuk 9 Geschillen 

Artikel 43 Geschillen 

1. Voordat een geschil wordt neergelegd bij de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  wordt 

geprobeerd gezamenlijk tot overeenstemming te ko-

men. 

2. Wanneer niet tot overeenstemming kan worden geko-

men, ook niet door de minister, zal het geschil worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Artikel 43 (was artikel 33). 

De geschillenregeling is vooralsnog ongewijzigd 

overgenomen uit de geldende regeling. Wel moet 

worden opgemerkt, dat de feitelijke situatie is gewij-

zigd nu door de minister in het kader van het VVGB-

geschil kenbaar is gemaakt, dat hij in het beslechten 

van dit soort geschillen in principe geen formele rol 

heeft. 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 

Artikel 36 Slotbepalingen  

1. Het algemeen bestuur beslist in alle gevallen waarin 

deze regeling niet voorziet.  

2. Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd en 

wordt uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd 

door middel van een rapportage aan het algemeen be-

stuur. Het algemeen bestuur bepaalt zo nodig nadien 

een nieuw evaluatiemoment.  

3. Wijziging van deze regeling vindt op dezelfde wijze 

plaats als het aangaan van de regeling overeenkomstig 

artikel 51, derde lid van de Wet gemeenschappelijke re-

gelingen. 

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 

Artikel 44 Slotbepalingen  

1. Het algemeen bestuur beslist in alle gevallen waarin 

deze regeling niet voorziet. 

2. Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd en 

wordt om de vier jaar geëvalueerd door middel van een 

rapportage aan het algemeen bestuur. 

Artikel 45 (was artikel 36). 

 

 

 

• Het tweede lid is aangepast, omdat de regeling al 

langer dan drie jaar bestaat. De bepaling sluit 

aan bij een bepaling in de nota “Verbonden par-

tijen”. 

 

• Het derde lid van dit artikel is geschrapt, omdat 

in artikel 42 de wijzigingsprocedure is opgeno-

men. 

Artikel 37 Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschap-

pelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

en treedt in werking d.d. 1 januari 2013. 

Artikel 45 Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Gemeenschap-

pelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant”. 

Artikel 45 (was artikel 37). 

Deze bepaling is ongewijzigd. 

 


