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Provinciale Staten

Onderwerp

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling OFGV

8 december 2021
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1. Beslispunten

1.

Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) vast te stellen in verband met het uittreden
van gemeente Weesp.

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp past binnen het programma 5.3 Milieu: lucht, bodem, geluid.

3. Eerdere behandeling

De huidige versie van de GR dateert uit 2019 en is destijds met toestemming
van Provinciale Staten vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

De GR is een collegeregeling. Het is, conform artikel 51 Wet op de gemeenschappelijke regelingen, aan de colleges van de deelnemers om een dergelijke regeling met elkaar te treffen. Dit kan pas nadat de colleges daartoe toestemming krijgen van de gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten, zie
artikel 51, lid 2, Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt tevens
voor het wijzigen van de regeling, het toetreden tot en het uittreden van de
regeling (artikel 51, lid 3, Wet op de gemeenschappelijke regelingen). Provinciale Staten kan toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of
het algemeen belang. Daar is geen sprake van.

5. Verdere behandeling PS

n.v.t.
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6. Korte toelichting op voorstel

Sinds 1 januari 2013 voert de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) taken voor de provincie uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een Gemeenschappelijke
Regeling met 15 andere partijen.

De gemeente Weesp is op dit moment één van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(hierna: GR). Met de aanstaande fusie met gemeente Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, kan Weesp wettelijk gezien niet langer onderdeel uit blijven maken van de GR. Per 1 januari 2022 dient gemeente Weesp uit te
treden uit de GR. Dit maakt dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd dient te worden. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weesp hebben derhalve met toestemming van de gemeenteraad besloten om uit te treden.
Met ingang van 1 januari 2022 treedt de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV. Voor het uittreden van partijen en financiële gevolgen
daarvan zijn door het algemeen bestuur “Spelregels: taken toevoegen of terugtrekken (partieel uittreden)” vastgesteld. Deze regels zijn geformuleerd ter nadere invulling van de afspraken in de GR. De belangrijkste regels zijn dat het
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dagelijks bestuur er o.a. voor zorgdraagt dat de kosten van uittreding zo beperkt mogelijk blijven
en dat de financiële gevolgen (frictiekosten) van de uittreding door het uittredend bestuursorgaan
(in dit geval gemeente Weesp) worden gedragen.
Er wordt nu gehandeld conform deze spelregels. De financiële gevolgen voor het uitreden van de
gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling worden in de begroting 2022 van OFGV verwerkt via een begrotingswijziging. De kosten voor het uittreden worden in rekening gebracht bij de
gemeente Weesp en er wordt een reserve ‘frictiekosten uittreden Weesp’ gevormd.
7. Beoogd effect

Een gewijzigde GR waar gemeente Weesp is uitgetreden.

8. Argumenten

1.1 Wijziging is van ondergeschikt belang
De nu voorgestelde wijziging houdt in dat de gemeente Weesp niet langer staat genoemd als deelnemer aan de GR.
1.2 Conform artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen dient Provinciale Staten toestemming te verlenen voor het uittreden van gemeente Weesp in de GR en de gewijzigde GR.
De GR is een collegeregeling. Het is conform artikel 51 Wet op de gemeenschappelijke regelingen
aan de colleges van de deelnemers om een dergelijke regeling met elkaar te treffen. Dit kan pas
nadat de colleges daartoe toestemming krijgen van de gemeenteraad respectievelijk Provinciale
Staten, zie artikel 51, lid 2, Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt tevens voor het wijzigen van de regeling, het toetreden tot en het uittreden van de regeling (artikel 51, lid 3, Wet op de
gemeenschappelijke regelingen). Provinciale Staten kan toestemming slechts onthouden wegens
strijd met het recht of het algemeen belang. Daar is geen sprake van.
1.3 Met toestemming van Provinciale Staten is het door Gedeputeerde Staten genomen besluit tot
het wijzigen van de GR definitief
Gedeputeerde Staten hebben het besluit tot wijzigen van de GR genomen onder voorbehoud van
toestemming van Provinciale Staten. Met het verkrijgen van deze toestemming is het besluit van
Gedeputeerde staten definitief en kan het worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
9. Kanttekeningen
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