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De heer J.J. Eijbersen, wethouder
Wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV

Aan de raad,
1. Beslispunten
In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) en het college toestemming te geven om te mogen instemmen met
deze wijziging en deze vast te stellen.
2. Inleiding
In 2012 is door de deelnemende partijen aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV), waaronder Gooise Meren (destijds nog door de afzonderlijke gemeenten Bussum, Muiden
en Naarden), ingestemd met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling (GR) voor het
oprichten van de OFGV. In 2014 is vervolgens in een zogenaamde veegronde voorzien in een aantal
noodzakelijke aanpassingen. In 2018 is de GR geëvalueerd en daarbij is gebleken dat deze
geactualiseerd moet worden. Dit is niet alleen het gevolg van gewijzigde wetgeving. Ook is
gebleken dat er enkele hiaten en fouten in de GR zaten. Bij de evaluatie en aanpassing van de GR
door een onafhankelijk bureau heeft een uitgebreide bestuurlijke en ambtelijke consultatie
plaatsgevonden. Het resultaat is een nieuwe GR die breed gedragen wordt. Het Algemeen Bestuur
van de OFGV (AB) heeft tijdens het overleg van 19 juni 2019 ingestemd met de nieuwe GR. De ABleden hebben afgesproken om de geactualiseerde AB in eigen huis vast te zullen stellen waarbij het
AB ernaar streeft om dit uiterlijk 1 januari 2020 gerealiseerd te hebben, inclusief de toestemming
van de raden/staten. In de bijlage memo Proof besluitvormingstraject wordt het stappenplan voor
besluitvorming nader toegelicht.
3.

Beoogd effect
De GR van de OFGV is een regeling tussen colleges en gedeputeerde staten. Het is dus aan de
colleges en gedeputeerde staten om een dergelijke regeling met elkaar te treffen (art. 51, Wgr).
Instemming met een GR kan echter pas plaatsvinden nadat colleges en gedeputeerde staten
daartoe toestemming hebben gekregen van de gemeenteraad/provinciale staten (art. 51, lid 2
Wgr). Dit geldt ook voor wijzigingen van de regeling (art. 51, lid 3 Wgr). Toestemming kan alleen
onthouden worden op grond van strijd met het recht of met het algemeen belang. De regeling
moet ongewijzigd worden vastgesteld: de deelnemers moeten immers met elkaar dezelfde
regeling treffen.

4. Argumenten en onderbouwing
Per 1 januari 2013 is de OFGV van start gegaan. Dit was het gevolg van landelijke afspraken (het
Rijk, IPO en VNG) over de vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) voor het verplicht
onderbrengen van uitvoerende milieutaken. Gooise Meren (en voorheen de voormalige
gemeenten Bussum, Muiden en Naarden) hebben besloten alle uitvoerende milieutaken bij de
OFGV onder te brengen, aangezien de achterblijvende, niet verplichte milieutaken, het niet
rechtvaardigden om hiervoor nog eigen capaciteit in huis te houden. Gooise Meren is aangesloten
bij de OFGV, samen met alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, Flevoland en de provincies
Flevoland en Noord-Holland. Aangezien een omgevingsdienst een openbaar lichaam is, is hiervoor
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in 2012 een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wgr op- en vastgesteld. In 2014 heeft
een zogenaamde veegronde plaatsgevonden waarbij de GR is aangepast.
De huidige GR is geëvalueerd door Proof adviseurs met de vraag of deze voldoet aan de nu
geldende Wgr. Een belangrijke aanleiding was ook dat het regelen van terugtrekken van taken niet
in de huidige GR maar in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) geregeld was en dat het
Dagelijks Bestuur hierover besluiten mocht nemen. Dit bleek niet juist, aangezien de DVO een
privaatrechtelijke overeenkomst is. Deze fout is hersteld in artikel 33, lid 5, van de gewijzigde GR
die nu ter besluitvorming voorligt. Voor het overige gaat het om wijzigingen in de Wgr die ook in de
GR tot uiting moeten komen en diverse kleine redactionele wijzigingen. Bovendien zijn de
voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden opgegaan in de gemeente Gooise Meren.
Ook zijn een aantal opmerkingen verwerkt die gemaakt zijn tijdens de bestuurlijke en ambtelijke
werksessies die ter consultatie gedaan zijn. Als bijlage bij dit voorstel hoort de gewijzigde GR OFGV
versie 4.0. In de bijlage wijzigingstabel GR worden de wijzigingen ten opzichte van de huidige GR
weergegeven.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Vermeld tevens of er wel of geen deadline is waarvoor door de raad over het onderwerp moet zijn
beslist én waarom c.q. wat de gevolgen zijn als de deadline niet wordt gehaald.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
7. Financiële onderbouwing
Niet van toepassing. Er treden geen wijzigingen op in de bijdragen van de deelnemende partijen.
8. Communicatie en participatie
Na toestemming van de gemeenteraad wordt het DB van de OFGV hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld. Het besluit wordt conform artikel 3:40 Awb bekend gemaakt.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
In het AB van de OFGV is afgesproken dat alle partners deze procedure voor 1 januari 2020 hebben
afgerond.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Gemeenschappelijke Regeling OGFV, versie 4.0;
2. Wijzigingstabel GR OFGV, versie 4.0;
3. Memo Proof: Besluitvormingstraject wijziging GR;

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 3 van 4

4. Memo Proof: input wijzigingen werksessies;
5. Memo Proof: juridische beoordeling GR.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling OFGV’ met zaaknummer 1567264 van het
college van burgemeester en wethouders,

Besluit
In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek (OFGV) en het college toestemming te geven om te mogen instemmen met deze wijziging
en deze vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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