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Aan de Raad.
Onderwerp
Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden
Advies
1. In te stemmen met het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties
gemeenten Landerd en Uden.
Inleiding
Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd met het Plan van
aanpak “Samen op weg naar één Maashorstgemeente”. Tevens is opdracht gegeven om een
herindelings-ontwerp en –advies voor te bereiden. Een en ander moet leiden tot een
bestuurlijke fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2022.
Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet Arhi) van
toepassing.
Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een herindelingsprocedure zijn betrokken.
Een en ander betekent dat de gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van
rechtswege onder preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en besluiten
die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, tot verlaging van
bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen goedgekeurd moeten worden door
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden
overgegaan. Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal (categorieën van) besluiten
aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage 1 behorende bij dit protocol).
De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te informeren en/of deze
besluiten met elkaar af te stemmen. Als er overeenstemming is tussen beide gemeenten over
het besluit zal de provincie terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten
voorafgaande aan de inzending aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden
voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de inzending van het betreffende besluit
aan GS worden meegezonden In dit document worden hierover werkafspraken vastgelegd.
Beoogd effect
In dit protocol worden bindende afspraken gemaakt tussen de gemeenten Landerd en Uden
over onderwerpen waarover onderlinge afstemming zal plaatsvinden en over de procedures
hoe deze afstemming dient plaats te vinden.
Argumenten
1.1. Het protocol besluitvormingsprocessen tussen de gemeenten Landerd en Uden is in goed
ambtelijk overleg voorbereid.
Het protocol moet een goede afstemming waarborgen. In dit protocol zijn de werkafspraken
met betrekking tot de afstemming tussen Landerd en Uden vastgelegd en is tot stand
gebracht in goed ambtelijk overleg tussen de beide betrokken gemeenten.
1.2. Het protocol tussen de gemeenten Landerd en Uden is gericht op een zo soepel mogelijke
afhandeling van noodzakelijke goedkeuringsprocessen.
De insteek van zowel de gemeente Landerd als de gemeente Uden is om de krachtens de
wet Arhi noodzakelijke goedkeurings-processen vlot en zakelijk af te handelen waardoor de
bedrijfsvoering niet in gevaar komt en besluitvormingsprocessen van beide gemeenten zo
min mogelijk worden vertraagd. Tijdens het proces wordt de uitvoering permanent

geëvalueerd op zijn uitwerking en indien nodig stellen we bij. Doel van het protocol is te
voldoen aan de wet, waarbij de praktische vertaling voorop staat.
1.3. Besluit van de raad inzake mandaat aan de colleges van B&W is gewenst.
De provincie vraagt aan de gemeenten Landerd en Uden om in een protocol vast te leggen
hoe het afstemmingsproces is geregeld. Daarbij geeft de provincie aan dat de afstemming
tussen beide gemeenten aan de beide raden en colleges is, en de beide gemeenten vrij zijn
deze afstemming te mandateren omwille van werkbare afstemmingsprocessen. Om
redenen van praktische werkbaarheid ligt mandatering aan de colleges van B&W (met
ambtelijke ondersteuning) voor de hand. De provincie vraagt het besluit te overleggen dat
de raden met deze mandatering instemmen. Zo kan de provincie vaststellen dat de in het
protocol beschreven afstemming met akkoord van de Raad plaatsvindt en de provincie zich
waar nodig hierover in verbinding kan stellen met de wethouders financiën.
Kanttekeningen
1.1 Het starten met uitvoeren van besluiten gaat langer duren.
Dit geldt vooral voor de zware procedure. Omdat de gemeenteraad van de fusiepartner een
rol krijgt in het proces en omdat de provincie uiteindelijk akkoord moet gaan, gaat er enige
tijd overheen voordat met uitvoering van de genomen besluiten kan worden begonnen. Ook
voor de lichte procedure geldt dit, maar in mindere mate.
Financiën
Er zijn geen kosten verbonden aan dit collegebesluit.
Communicatie
Het protocol is openbaar en wordt aan beide ambtelijke organisaties bekend gemaakt, zodat de
uitvoering daarvan goed ter hand wordt genomen. Voordat de officiële afstemming plaatsvindt
wordt bestuurlijk (wethouders financiën) en ambtelijk van tevoren deze afstemming voorbereid.
Uitvoering
Het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en
Uden treedt per 24-10-‘2019 in werking. Vooruitlopend op voorliggend raadsbesluit wordt al in
lijn hiermee door Landerd, Uden en de provincie uitvoering gegeven aan het financieel toezicht.
Verder worden de formats m.b.t. college- en raadsvoorstellen aangepast en worden zowel het
gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie over dit protocol geïnformeerd.
Bijlage(n)
1. Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd
en Uden.
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