Raadsvoorstel
AGENDAPUNT NO. 12
Voorstel tot het verlenen van toestemming voor
de tweede wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Achterhoek (gr ODA)

AAN DE RAAD

Samenvatting
Sinds 2013 worden VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) voor gemeenten
en de provincie uitgevoerd door zeven Gelderse omgevingsdiensten. De gemeente Aalten is
aangesloten bij de Omgevingsdienst Achterhoek. De voor de zeven omgevingsdiensten
vastgestelde gemeenschappelijke regelingen zijn zoveel als mogelijk gelijkluidend. In 2016 is bij
een algemene evaluatie geconstateerd dat dit stelsel een goede basis vormt voor verdere
ontwikkeling. De conclusies die volgen uit de evaluatie geven wel aanleiding tot wijziging op
onderdelen van de gemeenschappelijke regeling. Ook de aan de omgevingsdiensten
deelnemende individuele partijen (provincie Gelderland en Gelderse gemeenten) hebben
suggesties gedaan voor aanpassing en actualisering van de gemeenschappelijke regeling.
Tenslotte is het nodig de bij de gemeenschappelijke regeling behorende toelichting formeel vast
te stellen.

Inleiding
Het voorgaande heeft geleid tot onderhavig voorstel tot 2de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Achterhoek (gr ODA). De gr ODA is een zogenaamde “collegeregeling”,
wat betekent dat alleen ons college als bestuursorgaan enkele van zijn bevoegdheden aan de ODA
heeft gemandateerd. Desalniettemin kunnen wij op grond van artikel 51, lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) echter pas tot wijziging van de gr ODA besluiten nadat wij
daartoe van uw raad toestemming hebben gekregen. Uit praktische overwegingen hebben wij, onder
voorbehoud van toestemming van uw raad, op 20 november 2018 al besloten tot de 2de wijziging
van de gr ODA.
Op grond van het tweede lid kunt u de toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of
het algemeen belang.

Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Onder verwijzing naar artikel 51 lid 1 en 3 van de Wgr stellen u voor ons toestemming te verlenen om
tot de tweede wijziging van de gr ODA te besluiten. Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting op
het wijzigingsvoorstel wordt kortheidshalve verwezen naar de inhoud van het bijgesloten
collegevoorstel en –besluit van 20 november 2018. .
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Alternatieve beleidskeuzes
N.v.t.

Financiële consequenties
N.v.t.

Participatie en Communicatie
N.v.t.

Vervolgstappen inclusief tijdpad
Zie collegevoorstel en –besluit van 20 november 2018.

Bijlagen
Collegevoorstel en –besluit van 20 november 2018.
Overzicht van en toelichting op de tweede wijziging van de gr ODA.
Geconsolideerde tekst gr ODA tot en met de tweede wijziging inclusief artikelsgewijze toelichting.
Concept raadsbesluit.

Aalten, 20 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente,

J. Nobel
secretaris/algemeen directeur

mr. A.B. Stapelkamp
burgemeester

De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Achterhoek;

BESLUIT

aan het college toestemming te verlenen te besluiten tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling omgevingsdienst Achterhoek en vaststelling van de toelichting daarop.

AALTEN, 18 december 2018
De Raad voornoemd,

De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

mr. A.B. Stapelkamp

