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Extra toelichting op art. 14 lid 2 GR ODR
In het voorstel tot wijziging van de GR wordt de mogelijkheid gegeven dat de ODR
een rechtspersoon mag oprichten of mag deelnemen in rechtspersoon (art. 14 GR
ODR). Aan deze bevoegdheid zijn echter wel voorwaarden verbonden. In deze extra
toelichting worden deze voorwaarden toegelicht.
De ODR kan niet zelfstandig een beslissing over nemen over het oprichten van of
deelnemen in een rechtspersoon, maar dient de deelnemers hierbij te betrekken. De
raad van de deelnemers dient het voorstel door de ODR toegezonden te krijgen,
voordat door het algemeen bestuur een besluit hierover kan worden genomen (zie
hierover art. 55a Wet gemeenschappelijke regelingen). De raad kan vervolgens zijn
wensen en/of bedenkingen uitspreken, welke in de besluitvormingen dienen mee te
worden genomen.
In het voorstel met betrekking tot de oprichtingen of het deelnemen in een
rechtspersoon dient de ODR ook de reden waarom zij dit wil aan te geven. De ODR
dient de reden aan te geven, omdat deelname uitsluitend is toegaan indien: “dat in
het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee
te dienen openbaar belang” (zie art. 55a, tweede lid, Wet gemeenschappelijke
regelingen). Dat houdt in dat de ODR moet aangeven dat deelname voor de
behartiging van haar openbaar belang (lees: waarvoor zij is opgericht en welke taken
zij uitoefent), daarvoor als de juiste weg wordt beschouwd. Denk in dit geval
bijvoorbeeld aan: deelname aan de vereniging Omgevingsdienst.nl. Indien de ODR
dat niet duidelijk en overtuigend aangeeft, is deelname aan een rechtspersoon niet
toegestaan.
Daarnaast is elke gemeente vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de ODR.
Dit AB-lid kan tevens de wensen en bedenkingen van de raad tijdens een
vergadering inbrengen. Het algemeen bestuur beslist vervolgens, met inachtneming
van alle ingebrachte wensen en bedenkingen, met het al dan niet oprichten van of
deelnemen in een rechtspersoon.
Er zijn dus een aantal voorwaarden waaraan de ODR moet voldoen, voor er kan
worden deelgenomen aan een rechtspersoon. Het algemeen bestuur van de ODR kan
dit nimmer zelf besluiten!

