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Advies
l. ln te stemmen met het aangepast protocol 'afstemming besluiwormingsprocessen met financiële

2.

consequenties gemeenten Landerd - Uden'
Het College van B&W te mandateren om het het afstemmingsoverleg te voeren m.b.t. de zware
afstem

m

i

ngsprocedu re.

lnleiding
Op24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Uden het besluit genomen akkoord te gaan met het
protocol besluiwormingsprocessen met financiële consequenties gemeente Uden. Dit protocol heeft als
doel bindende afspraken te maken tussen de gemeenten Landerd en Uden over de praktische invulling
van het financieel toezicht. ln dit protocol maken de gemeenten werkafspraken om ervoor te zorgen
dat zo eenvoudig mogelijk uitvoering gegeven kan worden aan het van toepassing zijnde financieel
toezicht. Daarbij streven de twee gemeenten ernaar de onderlinge reguliere ontwikkelingen niet te
blokkeren.
Op advies van de Provincie wordt het protocol op één onderdeel aangepast namelijk dat bij de z.g.
zware afstemmingsprocedure, in tegenstelling tot het'oude' protocol, de gemeenteraad van Landerd
eerst gevraagd wordt m.b.t. een raadsvoorstel van de gemeente Uden te adviseren waarna de
gemeenteraad van Uden een besluit kan nemen. Volgens de handreiking wet Arhi die op 5 oktober
201 9 in werking is getreden moet de raad van de andere gemeente eerst instemmen voordat de eigen
raad een besluit neemt. De raad kan dit mandateren. ln dit advies wordt voorgesteld dit aan het college
te mandateren.
Beoogd effect
ln 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.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1 . Het protocol waarborgt een goede afstemming.
ln 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.
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.2. Het protocol tussen de gemeenten Landerd en llden is gerícht op een zo soepel mogelijke

afhandeling van noodzakelíjke 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. De aanpassing van het protocol zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces beduidend bekort
wordt.

2.1

8ij het vaststellen van het protocol eind 201 9 was afgesproken dat er in 2020 een evaluatie
zou plaatsvinden over de werking van het protocol. Op advies van de provincie wordt het
protocol nu aangepast waardoor het besluiwormingsproces korter wordt.
. Door het college te mandateren stemt zij namens de raad in met voorstellen uit Landerd. Het
college informeert schriftelijk over de genomen besluiten. De raad heeft dan de gelegenheid
vragen te stellen.

Kanttekeningen
2.2. Door het college te mandateren neemt zA een besluit namens de raad.
Het college informeert de raad over de genomen besluiten, in ieder geval vijf dagen voor de
raadsbehandeling, zodat de raad nog in de gelegenheid is vragen te stellen. Omdat het over
mandaat gaat heeft de raad de mogelijkheid een besluit van het college terug te draaien.
Financiën
Dit advies heeft geen financiële consequenties

Afstemming gemeente landerd
De aanpassing van het protocol is in afstemming met de gemeente Landerd

tot stand gekomen

Communicatie
Het aangepaste protocol is ter goedkeuring aan de Provincie voorgelegd. Het protocol is openbaar en
wordt aan beide ambtelijke organisaties bekend gemaakt, zodat de uitvoering daarvan goed ter hand

wordt genomen. De officiële afstemming wordt bestuurlijk door de colleges gevoerd en ambtelijk
wordt van tevoren deze afstemming met de portefeuillehouders financiën voorbereid.
De gemeenten dienen in het kader van het financieel toezicht elkaar over deze besluiten te informeren
en/of deze besluiten met elkaar af te stemmen. Dit betekent dat de besluiten voorafgaand aan de
eigen besluiworming aan elkaar worden voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt betrokken bij de
besluitvorming en tegelijk met de inzending van het betreffende besluit aan GS meegezonden.
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Vervolg
Het aangepaste protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd
en Uden treedt per 0l -O1-2021 in werking. Vooruitlopend op voorliggend raadsbesluit wordt al in lijn
hiermee door Landerd, Uden uitvoering gegeven aan het financieel toezicht. Het gemeentebestuur en
de ambtelijke organisatie worden over dit protocol geïnformeerd

Bijlagen

l

Aangepast Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en
Uden (20.149680)

2.

ldem met relevante wijzigingen gemarkeerd t.o.v. protocol dat is vastgesteld op 24 oktober 2019/

Uden, l7december2020
Burgemeester en wethouders van Uden
de

secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers
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