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VOORSTEL

AANPASSING BESLUITVORMING COLLECTIEVE TAKEN
Voorstel:
1.
In te stemmen om artikel 5a Gewijzigde GR ODBN aan te passen door een gewogen
besluitvorming toe te voegen bij de eerstvolgende wijziging van de GR ODBN als gevolg van
de herindeling van de gemeente Haaren per 2021;
2.
Te bepalen dat in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 mei 2019 concrete
afspraken worden gemaakt over de besluitvorming ten aanzien van uitbreiding van het
budget voor het programma Collectieve Taken, waarbij het uitgangspunt is dat een
gekwalificeerde meerderheid van het AB is vereist voor uitbreiding van collectieve taken als
dit budget een nader te bepalen percentage groter is dan het lopende Begrotingsjaar en
waarbij dan de vereiste meerderheid minimaal 75% van de deelnemers bedraagt;
3.
Uit te gaan van de planning dat met de volgende wijziging van de GR wordt gestart medio
2020 en uiterlijk medio 2021 wordt afgerond.
Inleiding
De collectieve taken zijn bij de oprichting van de ODBN door de deelnemers bepaald binnen de
doelstelling van de GR. Deze taken zijn gericht op Ketentoezicht en milieucriminaliteit, Innovatie,
Kwaliteitsverbetering en de coördinatie daarvan. Daarin zijn taken opgenomen die onder het
basistakenpakket vallen, zoals ketentoezicht, milieucriminaliteit en uitvoeringsbeleid VTH. In de
Gewijzigde GR ODBN, die door het Algemeen Bestuur in procedure is gebracht bij de deelnemers, is
het begrip collectieve taken geregeld. Bij de behandeling van de Gewijzigde GR ODBN zijn bij enkele
deelnemers opmerkingen gemaakt met betrekking tot de besluitvorming omtrent mogelijke
uitbreiding van het programma Collectieve Taken.
Beoogd effect
Draagvlak creëren bij alle deelnemers voor verankering van collectieve taken in de Gewijzigde GR
ODBN.
Argumenten
1.1
De Gewijzigde GR ODBN is nodig om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regeling
(Wgr)
De Gewijzigde GR ODBN is in procedure gebracht door het Algemeen Bestuur om te voldoen aan de
wijziging van de Wgr. Tevens zijn enkele gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is van belang dat
deze wijzigingen zo snel mogelijk in werking kunnen treden. Enerzijds om te voldoen aan de wet,
anderzijds om in lijn te brengen met aanpassingen van de organisatie, zoals de wens tot overdragen
van de taken van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel naar een
zelfstandige GR.

1.2
De volgende wijziging van de GR is binnen afzienbare tijd noodzakelijk
Als gevolg van de herindeling van de gemeente Haaren per 2021 is een volgende wijziging van de GR
ODBN al in beeld. In 2020 zal derhalve een volgende aanpassing van de GR worden voorbereid en in
procedure worden gebracht. Vanwege dit moment kan tevens de heroriëntatie op de regeling van
Collectieve Taken juridisch worden verankerd.
2.1
Het AB bespreekt op 29 mei 2019 de uitgangspunten voor het programma CT 2020 en de
Kadernota 2021
In de vergadering van het AB van 29 mei 2019 worden in een conferentie de uitgangspunten
aangegeven. Dit is het meest geschikte moment om tevens de uitgangspunten voor de
besluitvorming af te spreken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende systematiek:
“Een gekwalificeerde meerderheid van het AB is vereist voor uitbreiding van het budget voor
collectieve taken als die x % groter zijn dan het lopende Begrotingsjaar. De vereiste meerderheid
bedraagt minimaal 75% van de deelnemers.”
Het gekozen uitgangspunt wordt dan meteen gehanteerd bij het formuleren van het programma CT
2020 (dat overigens al moet passen binnen de kaders van de Kadernota 2020) en de op dat moment
ook op te stellen uitgangspunten voor de Kadernota 2021. Hiermee worden ontwikkelingen in het
programma Collectieve Taken voor de komende jaren uitsluitend ingezet binnen de huidige kaders.
De besluitvorming omtrent eventuele uitbreiding van het budget voor het programma vindt alleen
plaats binnen de nieuw geformuleerde afspraken, die in de volgende wijziging van de GR worden
verankerd.
Kanttekeningen
1.1
Aanpassing van de Gewijzigde GR ODBN leidt tot opnieuw starten van de procedure
Als de gewenste aanpassing van de besluitvorming omtrent Collectieve Taken in de Gewijzigde GR
ODBN moet worden doorgevoerd, dan betekent dit dat de procedure bij alle deelnemers opnieuw
moet worden gedaan. Gelet op het belang voor andere onderwerpen dat de Gewijzigde GR ODBN in
werking treedt is dit scenario niet wenselijk.
1.2
Instemming van alle deelnemers is noodzakelijk voor inwerkingtreding Gewijzigde GR ODBN
De instemming van alle deelnemende colleges is noodzakelijk. Onderhavig punt leeft sterk in de
discussie omtrent de Gewijzigde GR ODBN. Het blijkt noodzakelijk om een wijziging van de
besluitvorming op dit punt toe te zeggen.
Consequenties bedrijfsvoering
Niet van toepassing
Vervolg
In de bestuursconferentie van het Algemeen Bestuur van 29 mei 2019 een concrete uitwerking
maken van de gewogen besluitvorming omtrent een mogelijke uitbreiding van het budget voor het
programma Collectieve Taken.
Wijziging GR voorbereiden medio 2020, procedure bij deelnemers eerste half jaar 2021 met beoogde
inwerkingtreding medio 2021.
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Bijlage(n)
- Memo Collectieve Taken en GR
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
in haar vergadering van 20 maart 2019 te ‘s-Hertogenbosch.
de secretaris,

de voorzitter,

J.A.J. Lenssen

M.C. Bakermans

ODBN
Onderwerp

3

