GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

9 april 2019

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Nieuw besluit gemeenschappelijke regeling ODBN

Portefeuillehouder :

Martijn Buijsse

Samenvatting:
In december heeft de raad de besluitvorming over de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR)
ODBN aangehouden. Er waren kritische kanttekeningen aangaande de voorgestelde omschrijving
van de collectieve taken. Het college heeft naar aanleiding daarvan overleg gevoerd met de
ODBN. Ook enkele andere gemeenten waren (in navolging) kritisch op dit onderdeel. Daarom
wordt door de ODBN een aangepast proces mbt uitbreiding collectieve taken voorgesteld. Met die
procesmatige aanpassing wordt de GR opnieuw aan u voorgelegd.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis nemen van de aangepaste besluitvorming inzake collectieve taken van de ODBN
vastgelegd in ODBN voorstel van 20 maart 2019.
2. Instemmen met de eerder voorgelegde tekst van de GR ODBN.
Inleiding/probleemstelling:
Op 13 december 2018 is in de raad besloten aangaande de GR BCA en de GR ODBN.
Achterliggend idee is dat de afvaltaken uit de ODBN worden gehaald en dat daarvoor een aparte
GR wordt opgericht. Op die manier krijgen we meer invloed en controle op de afvalinzameling en
verwerking. Het moment is tevens aangegrepen om de GR ODBN bij te stellen. Daarin is ook de
omschrijving van de collectieve taken opgenomen. De omschrijving is dat de collectieve taken bij
meerderheid van stemmen in het AB worden vastgesteld. Dan kan het dus zo zijn dat een
gemeente mee moet gaan doen (en betalen) aan een taak die men liever in eigen beheer uitvoert.
Voor Boekel een reden om nog niet in te stemmen met de aangepaste GR.
Volgend op Boekel zijn meer gemeenten kritisch naar deze tekst gaan kijken en hebben de ODBN
om een aanpassing gevraagd. De ODBN wil daaraan tegemoetkomen. Dat is vastgelegd in het
ODBN voorstel aan het AB van 20 maart 2019. Daarin wordt vastgelegd dat het omstreden artikel
(5a) dusdanig wordt aangepast dat een gewogen besluitvorming nodig is voor uitbreiding van de
collectieve taken.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Zie raadsvoorstel december 2018.
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Beoogd resultaat:
Zie raadsvoorstel december 2018.
In aanvulling daarop: Naar aanleiding van het aanhouden van het voorstel door de raad in
december is door het college overleg gevoerd met Marnix Bakermans, voorzitter DB en Jan
Lenssen, Directeur ODBN. In het overleg is het standpunt van uw raad voorgelegd. Met name
onze vrees dat in meerderheid kan worden besloten collectieve taken aan te wijzen is uitgelegd.
Onze ervaring van de laatste jaren is dat door de grootte van de ODBN met partners als provincie,
Den Bosch en Oss de stemverhouding qua inwonertal snel omslaat in het voordeel van de grote
gemeenten.
Nadat dit punt in Boekel op de agenda is gekomen zijn meer gemeenten kritisch geworden ten
aanzien van de collectieve taken. Reden voor de ODBN om een voorstel aan het AB voor te
leggen met de achtergrond dat 75% meerderheid van deelnemers nodig is voor uitbreiding van de
collectieve taken.
In 2021 zal een aangepaste GR moeten worden vastgesteld vanwege het opheffen van de
gemeente Haaren, nu wordt wel de tekst van de collectieve taken vastgesteld.
Keuzemogelijkheden:
Die zijn er. Boekel kan op het standpunt blijven dat de tekst van de GR moet worden aangepast.
Dat betekent dat de besluitvorming daarover in alle gemeenten opnieuw moet plaatsvinden.
Argumenten:
Zie raadsvoorstel december 2018.
Financiële gevolgen en dekking:
Zie raadsvoorstel december 2018.
Risico’s:
Zie raadsvoorstel december 2019.
Communicatie:
Na uw besluit wordt dit medegedeeld aan de ODBN. Bij positief besluit van alle aangesloten
deelnemers kan de GR worden vastgesteld.
Uitvoering en evaluatie:
Zoals hierboven gesteld, bij positief besluit van alle deelnemers kan de nieuwe GR door het AB
van de ODBN worden vastgesteld. Is 1 van de deelnemers niet akkoord dan kan dat niet. Er zal
dan een aangepast voorstel moeten volgen.
Voorstel:
1. Kennis nemen van de toezegging van de ODBN dat de collectieve taken tot 2020
financieel op het huidige niveau blijven.
2. Instemmen met de eerder voorgelegde tekst ven de GR ODBN.
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Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Raadsvoorstel december 2018
2. Raadsbesluit 13 december 2018
3. Voorstel 20 maart 2019 aan AB van de ODBN inzake colectieve taken.
4. Concept GR ODBN
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