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Agendapunt: 4c 

Aard van de bespreking: oordeelsvormend over zienswijze begrotingswijziging 2015 en 
ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Onderwerp: strategisch memo statengriffie over  relevante wijzigingen in de  Wet 
gemeenschappelijke regelingen i.r.t. de  OFGV (achtergrondinformatie) 
  
Inleiding 
 

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: 
Wgr) op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. De recente 
wetswijziging heeft als doel de Wgr aan te passen in verband met de 
dualisering van het gemeente- en provinciebestuur. In de nieuwe 
Wgr wordt een nieuw soort gemeenschappelijke regeling “light” 
geïntroduceerd in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie met 
een beleidsneutraal karakter zonder gelaagd bestuur. Deze is nu niet 
relevant voor de provincie en bij dit onderwerp.  
 

De gewijzigde Wgr betekent dat de positie van de (de staten en de     
raden) deelnemers en de positie van het Algemeen Bestuur (AB) van 
de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van Dagelijks Bestuur 
(DB) wordt versterkt. Dit zijn onderdelen waarmee de Wgr 
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek ook te maken 
heeft. 
     

Wat is de context van het 
onderwerp / in    
welke context vindt behandeling 

plaats? 
 

 2. Wijzigingen ten aanzien van de begroting en de jaarrekening. 
- Het DB zendt voor 15 april van het voorafgaande jaar de algemene 

financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan 
provinciale staten en de raden van de deelnemers.  
- Het DB zendt de ontwerpbegroting 8 weken voordat zij aan het AB 

wordt aangeboden toe aan de provinciale staten en de raden van de 
deelnemers. Voorheen was dit 6 weken. De termijn van 15 juli is 
verschoven naar 1 augustus. 
- De begroting voor het volgende jaar dient uiterlijk voor 1 augustus 

van het voorafgaande jaar naar het ministerie van Binnenlandse 
Zaken te worden toegezonden, dit was voorheen uiterlijk vo ́o ́r 15 juli.  
 

Ook is de Wgr nog gewijzigd wat betreft de publicatie en 
inwerkingtreding van gemeenschappelijke regelingen en besluiten van 
gemeenschappelijke regelingen. Hierop wordt nu niet nader 
ingegaan.  Eveneens is sprake van wijzigingen die betrekking hebben 
op de versterking van de positie van de deelnemers. Dit zijn slechts 
enkele wijzigingen. 
 
     

Griffieadvies 
 

Verschillende kaderstellende instrumenten.                                                                                                                                      
Indien u op de hoogte  wilt zijn van wat er binnen een 
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Integrale Statencommissie  van 15 april 2015 



 

gemeenschappelijke regeling gebeurt staan u verschillende 
instrumenten ter beschikking.  
U kunt bijvoorbeeld een bestuursopdracht meegeven aan het college, 
waarin uw wensen formuleert. Of  bijvoorbeeld vaste 
evaluatiemomenten afspreken, gebruik makend van de actieve 
informatieplicht op door u gewenste onderdelen.  
Dit kan al dan niet via de P&C-cyclus, waarbij eventueel wordt 
ingegaan op de gewenste inhoud en timing van (jaar)verslagen.  
Indien u dit wenst kunt u een verzoek tot agendering indienen ten 
aanzien van  het onderwerp ‘wijziging wet gemeenschappelijke 
regeling’ en de betekenis hiervan voor de provincie.     

 
     


