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De raad besluit:
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de
wijziging gemeenschappelijke regeling OdrU per 1 januari 2019 als gevolg van de gemeentelijke
herindeling Vijfheerenlanden.
Inleiding:
Per 1 januari 2019 vond de gemeentelijke herindeling plaats, waarbij de gemeenten Leerdam,
Vianen en Zederik werden opgeheven en samengingen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
De gemeente Vijfheerenlanden is rechtsopvolger van de gemeente Vianen en maakt deel uit van
de provincie Utrecht.
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) dient te worden
aangepast ten gevolge van deze herindeling. Op 20 december 2018 heeft het algemeen bestuur
van ODRU ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ten gevolge van deze
gemeentelijke herindeling. In document 19.001264 is de voorgestelde gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht opgenomen.

De b e v o e g d h e i d v a n de r a a d k o m t v o o r t uit de v o l g e n d e w e t - e n / o f
regelgeving:
Artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen: de colleges van
burgemeester en wethouders gaan niet over tot het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling
dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden.
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Artikel 39 van de (huidige en voorgestelde) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio
Utrecht: de inhoud van de regeling kan worden gewijzigd indien ten minste twee derde van de
colleges van burgemeester en wethouders, na toestemming van hun raad, van de gemeenten en
het algemeen bestuur daartoe hebben besloten.

Beoogd effect:
Beoogd effect is dat toetreding door de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot meer gegarandeerde
uren en daarmee tot meer financiële zekerheid voor de ODRU en de deelnemende gemeenten. Zie
de toelichting onder argument 1.3.
Argumenten:
1.1 Het algemeen Bestuur van ODRU heeft positief besloten
Het algemeen bestuur van ODRU heeft op 20 december 2018 positief besloten op het verzoek om
toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden.
1.2 De stemverhouding verandert niet door toetreding
Vijfheerenlanden
Op dit moment zijn er 15 deelnemende gemeenten die ieder 1/15 stem hebben. Omdat gemeente
Vianen al deel uitmaakte van de GMR wijzigt deze stemverhouding niet; na toetreding van de
gemeente Vijfheerenlanden blijft de stemverhouding 1/15.
1.3 Extra financiële zekerheid door toetreding

Vijfheerenlanden

De toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot meer gegarandeerde uren en daarmee
tot meer financiële zekerheid voorde ODRU en de deelnemende gemeenten. De gemeente Vianen
nam in 2018 in totaal 5.654 uren (gegarandeerde uren en extra uren) van ODRU af. In het
uitvoeringsprogramma 2019 v o o r d e gemeente Vijfheerenlanden zijn in totaal 13.764 uren
opgenomen.
Kanttekeningen:
1.1 Risico's door uitvoering van meer taken door ODRU
De ODRU taakuitvoering is behoorlijk in beweging door overdracht van taken en nieuwe taken.
De ODRU-organisatie moet alle extra taken wel aankunnen (bouwtaken, bodemtaken, BOR-taken
wet VTH en taken voor gemeente Vijfheerenlanden). In de zienswijze van onze gemeente op de
Kadernota 2020 is aandacht gevraagd voor de risico's die dit met zich meebrengt. Het bestuur van
ODRU is verzocht dit proces scherp in de gaten te houden om te voorkomen dat hierdoor
knelpunten ontstaan die extra kosten voor de deelnemende gemeenten met zich meebrengen.
Financiën:
De toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden heeft geen invloed op de bijdrage van de
gemeente Oudewater. De gemeente Vijfheerenlanden zal wel delen in de afrekening van een batig
dan wel nadelig saldo over het betreffende boekjaar. Dit gebeurt naar rato van het aantal dagen
van het boekjaar dat Vijfheerenlanden deelnam in de gemeenschappelijke regeling.
Uitvoering:
Het algemeen bestuur van de ODRU wordt geïnformeerd over de besluitvorming van het college en
de raad van de gemeente Oudewater.
Na besluitvorming in de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten wordt bij een meerderheid van tenminste twee/derde van de
deelnemende gemeenten, door het bestuur van de gemeente Zeist (statutaire vestigingsplaats) in
de Staatscourant bekendgemaakt conform artikel 26 WGR.
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De bekendmaking is een constitutief wettelijke vereiste: pas na bekendmaking kan de
gemeenschappelijke regeling worden gewijzigd.
De ODRU stuurt een bericht aan alle deelnemende gemeenten over de bekendmaking.
De deelnemende gemeente dragen hierna zelf zorg voor inschrijving van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling in het gemeentelijk register.

Communicatie:
n.v.t.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Bijlagen:
Briefen onderliggende stukken van de ODRU over de wijziging van de GMR (19.001264)
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