
Toelichting wijzigingen GR in de rechterkolom  versie 14/9 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De considerans wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
De Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten taalkundig 

 
2. Artikel 1 lid 1 sub g wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
De colleges:  De colleges van de 
deelnemers 

De colleges:  De colleges van Burgemeester 
en Wethouders van de deelnemende 
gemeenten en het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Drenthe 

verduidelijking 

 
3. Artikel 2 lid 3 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
3. Het openbaar lichaam is 
ingesteld ter behartiging van de 
belangen van de deelnemers op 
het gebied van de uitvoering van 
taken van toezicht op en 
handhaving van de 
milieuvoorschriften krachtens de 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en van de 
milieuwet- en regelgeving van het 
betreffende ministerie, alsook 
voor de uitvoering van taken op 
het gebied van 
vergunningverlening krachtens 
deze wet- en regelgeving, zoals 
omschreven in Hoofdstuk 2 van 
deze regeling 

3. Het openbaar lichaam is ingesteld ter 
behartiging van de individuele en 
gezamenlijke belangen van de deelnemers 
op het gebied van de uitvoering van taken 
van toezicht op en handhaving van de 
milieuvoorschriften krachtens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en 
de overige  milieuwet- en regelgeving, 
alsook voor de uitvoering van taken op het 
gebied van vergunningverlening krachtens 
deze wet- en regelgeving, zoals 
omschreven in Hoofdstuk 2 van deze 
regeling. 

Stemt beter   
overeen met 
art. 3 lid 2 GR 

 
4. Artikel 3 lid 2 en 3 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
2.2 Naast de taken op het gebied 
van toezicht, handhaving en 
vergunningverlening behoren tot 
het takenpakket van de Regionale 
Uitvoeringsdienst ook 
coördinerende, afstemmende en 
adviserende taken die voor de 
deelnemers tezamen worden 
verricht.  
3. Het algemeen bestuur kan bij 
een unaniem genomen besluit 
het takenpakket uitbreiden. 

2. Naast de taken op het gebied van 
toezicht, handhaving en 
vergunningverlening behoren tot het 
takenpakket van de Regionale 
Uitvoeringsdienst ook coördinerende, 
afstemmende en adviserende taken die 
voor de deelnemers tezamen worden 
verricht. 
 
 
3. Voor andere dan de in lid 1 bedoelde 
taken is een unaniem besluit van het 
algemeen bestuur nodig. Dit geldt niet 
voor bij of krachtens wettelijk voorschrift 
aan omgevingsdiensten opgelegde taken. 

Correctie 
overbodige 
cijfer 2 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens art. 10 
lid 2 Wgr mag 
het bestuur 
niet zelfstandig 
besluiten tot 
uitbreiding 
taken. Voor 
uitbreiding 
met  bijv. 
bouwtaken 
wenst het AB 



unanimiteit te 
behouden. 

 
5. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Het openbaar lichaam kent, onverminderd de 
mogelijkheid tot het instellen van 
bestuurscommissies als bedoeld in artikel 12 van 
deze regeling, de volgende bestuursorganen:  
a. Het algemeen bestuur; 
b. Het dagelijks bestuur; 
c. De voorzitter. 

[geschrapt per 1-1-2016] Staat in de 
Wgr (art. 12) 

 
6. In artikel 6 lid 1 wordt de eerste volzin geschrapt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
1. Het openbaar lichaam heeft een 
algemeen bestuur. De afzonderlijke 
colleges van de gemeenten, het 
college van gedeputeerde staten en 
de dagelijks besturen van de 
eventueel deelnemende openbare 
lichamen wijzen uit hun besturen 
ieder één lid van het algemeen 
bestuur aan. 

1. De afzonderlijke colleges van de 
gemeenten, het college van 
gedeputeerde staten en de dagelijks 
besturen van de eventueel 
deelnemende openbare lichamen 
wijzen uit hun besturen ieder één lid 
van het algemeen bestuur aan. 

De eerste zin is 
geschrapt 
want het staat 
in de Wgr (art. 
12). 

 
 

7. Artikel 6 lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
3. De leden van het algemeen 
bestuur worden aangewezen 
voor een zittingsduur van 4 jaar, 
en treden af op de dag waarop 
de zittingsperiode van de 
gemeenteraad respectievelijk 
provinciale staten afloopt. 
Aftredende leden kunnen 
opnieuw als lid worden 
aangewezen. 

[geschrapt per 1-1-2016] Staat in de 
Wgr (art. 13 lid 
2) 

 
8. Artikel 6 lid 4 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
4. De voorzitter en de secretaris 
worden door en uit het 
algemeen bestuur gekozen. 

[geschrapt per 1-1-2016] De functie van 
voorzitter staat in de 
wet. De functie van 
secretaris staat niet in 
de wet en is daarom 
niet verplicht en wordt 
vervuld door de 
directeur. 

 
9. Artikel 6 lid 6 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Een lid van het algemeen bestuur 
kan te allen tijde ontslag nemen. 

Ingeval van  ontslag deelt het lid 
dit onverwijld mede aan het 
algemeen bestuur. 

Ingevolge artikel 16 lid 
4 en 17 Wgr moet de 
GR bepalingen 



Dit gebeurt door mededeling aan 
het algemeen bestuur. 

bevatten over ontslag 
van een AB-lid door 
het college dat hem 
heeft aangewezen.  

 
10. Artikel 6 lid 11 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
11. Het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur is 
onverenigbaar met de 
betrekking van ambtenaar, 
door of vanwege het bestuur 
van één der deelnemers dan 
wel door of vanwege het 
bestuur van het lichaam 
aangesteld of daaraan 
ondergeschikt. Met ambtenaar 
worden voor de toepassing 
van dit lid gelijkgesteld zij die 
in dienst van één der 
deelnemers dan wel van het 
lichaam op 
arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijke recht werkzaam 
zijn. 

11. Het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur is 
onverenigbaar met de 
betrekking van ambtenaar, 
door of vanwege het bestuur 
van één der deelnemers dan 
wel door of vanwege het 
bestuur van het openbaar 
lichaam aangesteld of daaraan 
ondergeschikt. Met ambtenaar 
worden voor de toepassing 
van dit lid gelijkgesteld zij die 
in dienst van één der 
deelnemers dan wel van het 
openbaar lichaam op 
arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam zijn. 

Consequente toepassing van 
het begrip openbaar lichaam. 

 
 

11. Artikel 7  lid 2 en lid  3 wordt gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
2. Het algemeen bestuur 
vergadert tenminste twee keer 
per jaar. Meerdere 
vergaderingen kunnen ingelast 
worden wanneer de voorzitter of 
het dagelijks bestuur dit nodig 
acht, of wanneer tenminste 1/5e 
van de leden van het algemeen 
bestuur, onder opgave van 
redenen, dit schriftelijk verzoekt. 
 
3. De vergaderingen van het 
algemeen bestuur zijn openbaar. 
De deuren zijn gesloten wanneer 
1/5e van het aantal leden hierom 
verzoekt of de voorzitter dit 
nodig acht. 

[geschrapt per 1-1-2016] De vergaderfrequentie 
staat in de Wgr (art. 52 
juncto art. 22). Het 
houden van meer 
vergaderingen staat in 
art. 22 en 52 Wgr. 
juncto art. 17 
Provinciewet 
 
 
 
Staat in de Wgr (art. 22 
lid 3) 

 
12. Artikel 7 lid 5 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
5. Artikel 15, eerste lid 
Gemeentewet en artikel 15, 
eerste lid Provinciewet, Artikel 
33 Waterschapswet en X8 
Kieswet zijn van 
overeenkomstige toepassing op 
de leden van het algemeen 
bestuur. 

5. Artikel 15, eerste lid 
Gemeentewet en artikel 15, 
eerste lid Provinciewet, artikel 33 
Waterschapswet en artikel  X8 
Kieswet zijn van 
overeenkomstige toepassing op 
de leden van het algemeen 
bestuur. 

Herstel van verzuim het 
woord “artikel” te 
noemen. Dit artikel 
regelt t.o.v. artikel 20 
Wgr extra dat leden van 
het algemeen bestuur 
geen advocaat, adviseur 
of gemachtigde mogen 
zijn t.b.v. een gemeente, 



provincie of waterschap 
en geen zakelijke relaties 
daarmee mogen hebben. 

 
 

13. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 8  Geheimhouding 
Het algemeen bestuur kan in een besloten 
vergadering, op grond van de belangen, 
genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, omtrent het in die 
vergadering met gesloten deuren behandelde 
en omtrent de inhoud van de stukken welke 
aan het algemeen bestuur worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen 
die bij de behandeling aanwezig waren en allen 
die van het behandelde of de stukken kennis 
dragen, in acht genomen, totdat het algemeen 
bestuur haar opheft. 

[geschrapt per 1-1-2016] Staat in de Wgr 
(art.23 lid 1) 

 
 
 

14. In artikel 9 lid 3 worden twee woorden verwisseld: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + 

gevolg 
3. Op vergaderingen als bedoeld in lid 2 
het is bepaalde van lid 1 niet van 
toepassing, met dien verstande dat het 
algemeen bestuur over de begroting, 
een begrotingswijziging en de 
jaarstukken alleen kan beraadslagen en 
daarover voorlopige besluiten kan 
nemen. De niet aanwezige leden 
hebben de mogelijkheid om binnen 
tien werkdagen te reageren op het 
verslag van de vergadering. Indien er 
niet wordt gereageerd, wordt men 
geacht ingestemd te hebben met de 
voorlopige besluiten. De voorlopige 
besluiten worden binnen tien 
werkdagen omgezet in definitieve 
besluiten als vaststaat dat een 
meerderheid van het algemeen bestuur 
daar mee instemt. 

3. Op vergaderingen als bedoeld in lid 2  
is het bepaalde van lid 1 niet van 
toepassing, met dien verstande dat het 
algemeen bestuur over de begroting, 
een begrotingswijziging en de 
jaarstukken alleen kan beraadslagen en 
daarover voorlopige besluiten kan 
nemen. De niet aanwezige leden 
hebben de mogelijkheid om binnen tien 
werkdagen te reageren op het verslag 
van de vergadering. Indien er niet wordt 
gereageerd, wordt men geacht 
ingestemd te hebben met de voorlopige 
besluiten. De voorlopige besluiten 
worden binnen tien werkdagen 
omgezet in definitieve besluiten als 
vaststaat dat een meerderheid van het 
algemeen bestuur daar mee instemt. 

taalkundig 

 
 

15. Het opschrift van artikel 11, alsmede artikel 11  worden gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 11 Inlichtingen- en 
verantwoordingsplicht 
 
1. Het algemeen bestuur geeft 
aan de raden respectievelijk 
provinciale staten van de 
deelnemers de door één of meer 
leden van die raden of staten 

Artikel 11  Inlichtingen- en verant-
woordingsplicht algemeen bestuur 
 
Bij het afleggen van 
verantwoording en het 
verstrekken van inlichtingen aan 
een raad of een lid van een raad, 
of aan Provinciale Staten of een lid 

 
 
 
Artikel 18, juncto 
artikel 16, eerste en 
tweede lid, van de 
Wgr bepaalt dat nader 
wordt vastgelegd hoe 



gevraagde inlichtingen. Het 
reglement van orde van het 
algemeen bestuur regelt de wijze 
waarop uitvoering wordt gegeven 
aan deze bepaling.   
2. Een lid van het college, dat dit 
lid heeft aangewezen als 
bestuurslid geeft dit college 
gevraagde of ongevraagde 
inlichtingen voor het door hem in 
dat bestuur gevoerde beleid, op 
de wijze die door dit 
bestuursorgaan is bepaald.  
3. Een lid van het algemeen 
bestuur kan door het college, dat 
dit lid heeft aangewezen ter 
verantwoording worden geroepen 
voor het door hem gevoerde 
beleid, op de wijze die door dat 
bestuursorgaan is bepaald. 

van Provinciale Staten, is het 
reglement van orde van die raad 
respectievelijk Provinciale Staten 
van toepassing. 

inlichtingen worden 
gegeven of 
verantwoording wordt 
afgelegd. Hier wordt 
aangesloten bij de 
voor de raden c.q. 
provinciale staten 
taten gebruikelijke 
wijze. 
 
Het AB heeft naast de 
antwoordplicht aan de 
voltallige raad en PS 
en het college,  ook 
antwoordplicht aan 
individuele raads- , 
staten- en 
collegeleden. 
 
 

 
16. In artikel 12 lid 1 wordt een woord gewijzigd: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
1. Het algemeen bestuur kan 
adviescommissies als bedoel in 
artikel 24 van de Wet en 
bestuurscommissies als bedoeld 
in artikel 25 van de Wet instellen. 

1. Het algemeen bestuur kan 
adviescommissies als bedoeld in 
artikel 24 van de Wet en 
bestuurscommissies als bedoeld 
in artikel 25 van de Wet instellen. 

taalkundig 

 
17. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 13 Samenstelling 
1. Het dagelijks bestuur is gelijk 
aan het algemeen bestuur.  
2. De voorzitter van het algemeen 
bestuur is tevens voorzitter van 
het dagelijks bestuur. 

Artikel 13            Samenstelling 
Het aantal door en uit het 
algemeen bestuur aangewezen 
leden van het dagelijks  bestuur 
bedraagt minimaal 4 en 
maximaal 6. Eén lid is 
afkomstig van het college van 
de provincie. Het algemeen 
bestuur neemt een 
evenwichtige spreiding over het 
werkgebied van de Regionale 
Uitvoeringsdienst in acht. 

Volgens de Wgr (art. 14 
lid 3) mag het DB niet de 
meerderheid van het uit 
13 leden bestaande AB 
uitmaken. 
Gevolg: vermindering 
aantal DB leden tot max. 
6 of verdubbeling AB 
naar 26 leden.  
Verdubbeling is niet 
realistisch. 

 
18. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 14 Zittingsduur 
1. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van 
het dagelijks bestuur eindigt van rechtswege 
zodra het lidmaatschap van het algemeen 
bestuur eindigt of wanneer het lid van het 
dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt. 
2. Het algemeen bestuur kan één of meer 
leden van het dagelijks bestuur ontslag 

Artikel 14 vervulling vacature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staat in de Wgr 
(art. 14 lid 1 en 
19a lid 3). 
 
 
 
 
 



verlenen, indien dezen het vertrouwen van 
het algemeen bestuur niet meer bezitten. 

 
 
De aanwijzing van leden van 
het dagelijks bestuur ter 
vervulling van plaatsen die 
door ontslag of om andere 
redenen openvallen, vindt 
plaats uiterlijk acht weken na 
dat openvallen. 

 
 
Wenselijk is dat 
een ontslagen 
DB-lid binnen 
een korte 
periode wordt 
vervangen. 

 
19. Artikel 15 lid 8 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
8. Op de vergadering, bedoeld in het 
zesde lid, is het vijfde lid niet van 
toepassing. Het dagelijks bestuur 
kan echter over andere 
aangelegenheden dan die waarvoor 
de eerste vergadering was belegd 
alleen beraadslagen en besluiten, 
indien meer dan de helft van het 
aantal zitting hebbende leden 
tegenwoordig is. 

8. Op de vergadering, bedoeld in het 
zevende lid, is het zesde lid niet van 
toepassing. Het dagelijks bestuur kan 
echter over andere aangelegenheden 
dan die waarvoor de eerste 
vergadering was belegd alleen 
beraadslagen en besluiten, indien 
meer dan de helft van het aantal 
zitting hebbende leden tegenwoordig 
is. 

Herstel van  
foutieve 
verwijzingen 

 
20. Het opschrift van artikel 17 alsmede artikel 17 worden gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 17 Inlichtingen- en 
verantwoordingsplicht 
 
 
1. De leden van het dagelijks 
bestuur zijn, tezamen en 
afzonderlijk, aan het algemeen 
bestuur verantwoording schuldig 
voor het door het dagelijks 
bestuur gevoerde beleid.  
2. De leden van het dagelijks 
bestuur geven, ieder tezamen en 
afzonderlijk, uit eigen beweging 
dan wel op verzoek van het 
algemeen bestuur of een of meer 
leden daarvan, aan het algemeen 
bestuur alle inlichtingen die nodig 
zijn voor een juiste beoordeling 
van het door het dagelijks bestuur 
gevoerde beleid.  
3. De aflegging van 
verantwoording als bedoeld in het 
eerste lid, alsmede het na 
voorafgaand verzoek verstrekken 
van inlichtingen als bedoeld in het 
tweede lid, geschieden op de 
wijze zoals is aangegeven in het 
reglement van orde voor de 

Artikel 17      Inlichtingen-  en 
verantwoordingsplicht dagelijks 
bestuur 
 
 
1.Bij het afleggen van 
verantwoording en het 
verstrekken van inlichtingen aan 
een raad of een lid van een raad, 
of aan Provinciale Staten of een lid 
van Provinciale Staten, is het 
reglement van orde van die raad 
respectievelijk Provinciale Staten 
van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
2. De aflegging van 
verantwoording aan het algemeen 
bestuur alsmede het na 
voorafgaand verzoek verstrekken 
van inlichtingen aan het algemeen 
bestuur geschieden op de wijze 
zoals is aangegeven in het 
reglement van orde voor de 
vergaderingen van het algemeen 

 
 
 
 
 
In de GR moet 
geregeld worden hoe 
vragen van raads- en 
PS-leden, raden en PS 
moeten worden  
beantwoord door het 
DB. 
Aanbevolen wordt aan 
te sluiten bij  het 
Reglement van orde 
van de raad c.q. 
Provinciale Staten. 
 
 
 
 
 
Hier wordt de koppe-
ling gelegd met artikel 
28 en 29 Reglement 
van orde algemeen 
bestuur waarin de 
inlichtingen en 
verantwoordingsplicht 
van het dagelijks 
bestuur richting het 



vergaderingen van het algemeen 
bestuur.  
4. Het algemeen bestuur is 
bevoegd in het reglement van 
orde voor zijn vergadering nadere 
regels te stellen ten aanzien van 
de wijze waarop door het 
dagelijks bestuur dan wel de leden 
ervan inlichtingen dienen te 
worden verschaft respectievelijk 
verantwoording dient te worden 
afgelegd.  
5. Het algemeen bestuur kan 
regelen van welke besluiten van 
het dagelijks bestuur kennisgeving 
wordt gedaan aan de leden van 
het algemeen bestuur. Daarbij kan 
het algemeen bestuur de gevallen 
bepalen waarin met 
terinzagelegging kan worden 
volstaan.  
6. De leden 1 tot en met 5 zijn van 
overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van de voorzitter. 

bestuur. 
3. Het algemeen bestuur kan 
regelen van welke besluiten van 
het dagelijks bestuur kennisgeving 
wordt gedaan aan de leden van 
het algemeen bestuur. Daarbij kan 
het algemeen bestuur de gevallen 
bepalen waarin met 
terinzagelegging kan worden 
volstaan.  
4. De leden 1 tot en met 3 zijn van 
overeenkomstige toepassing op 
de voorzitter. 
 

algemeen bestuur is 
geregeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze bepaling stelt 
buiten twijfel dat dit 
lid ook voor de 
voorzitter geldt. De 
voorzitter is bevoegd 
te besluiten tot 
geheimhouding (art. 
23 Wgr) en tot het 
instellen van 
commissies (art. 24 
Wgr). 

 
 

21. Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt: 
 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 18 De voorzitter 
1. De voorzitter wordt door en uit 
het algemeen bestuur 
aangewezen.  
2. Bij afwezigheid of ontstentenis 
van de voorzitter wordt hij 
vervangen door de 
plaatsvervangende voorzitter. 
Deze wordt aangewezen tijdens 
de eerste vergadering van het 
algemeen bestuur.  
3. De stukken die van het 
algemeen bestuur of het dagelijks 
bestuur uitgaan, worden door de 
voorzitter ondertekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 18 De voorzitter 
 
 
 
1. Bij afwezigheid of ontstentenis 
van de voorzitter wordt hij 
vervangen door de 
plaatsvervangende voorzitter. 
Deze wordt aangewezen tijdens 
de eerste vergadering van het 
algemeen bestuur. 
2. De stukken die van het 
algemeen bestuur of het 
dagelijks bestuur uitgaan, 
worden door de voorzitter 
ondertekend. 
3. De aanwijzing van de 
voorzitter ter vervulling van een 
plaats die door ontslag of om 
andere redenen openvalt, vindt 
plaats uiterlijk acht weken na dat 
openvallen. 

 
Staat in de Wgr (art. 13 
lid 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenselijk is dat een 
ontslagen voorzitter 
binnen een korte 
periode wordt 
vervangen. 
 



4. De voorzitter vertegenwoordigt 
het lichaam in en buiten rechte. 
Hij kan deze vertegenwoordiging 
aan een door hem aan te wijzen 
gemachtigde opdragen. 

Staat in de Wgr (art. 
57d). 

 
22. Artikel 19 lid 2 wordt gewijzigd als volgt: 

 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
2. De adviescommissie geeft als 
raad van opdrachtgevers namens 
het DB invulling aan de 
opdrachtgeversrol in de richting 
van de directeur. 

2. De adviescommissie geeft als 
raad van opdrachtgevers namens 
het dagelijks bestuur invulling aan  
de opdrachtgeversrol in de 
richting van de directeur. 

Afkortingen horen niet 
in een gemeenschap-
pelijke regeling. 

 
 

23. Artikel 20 sub c.  wordt gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
c. het invulling geven aan de 
opdrachtgeversrol in de richting 
van de directeur. 

c.[geschrapt per 1-1-2016] Opheffing doublure, 
taak staat al in art. 19 
lid 2 GR. 
 

 
24. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 21 Bevoegdheden 
algemeen bestuur 
1. Met betrekking tot de 
uitoefening van de in Hoofdstuk 2 
genoemde taken berust bij het 
algemeen bestuur krachtens een 
mandaatbesluit van de 
deelnemer(s) alle bevoegdheid, die 
niet bij of krachtens deze regeling 
aan het dagelijks bestuur of aan de 
voorzitter is opgedragen.  
2. Naast de uitoefening van taken 
en bevoegdheden op grond van 
het elders in deze regeling 
bepaalde, is het algemeen bestuur 
in ieder geval belast met en 
bevoegd tot:  
a. Het doen van voorstellen aan de 
deelnemers omtrent toetreding 
tot, uittreding uit, wijziging van of 
opheffing van de regeling; 
b. Het doen van uitgaven voordat 
de begroting of 
begrotingswijziging, waarbij deze 
uitgaven zijn geraamd, is 
goedgekeurd; 
c. Het vaststellen van de 
productencatalogus en het wijzigen 

Artikel 21 Bevoegdheden 
algemeen bestuur 
1.[geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Naast de uitoefening van 
taken en bevoegdheden op 
grond van het elders in deze 
regeling bepaalde, kan het 
algemeen bestuur besluiten tot:  
 
a. Het doen van voorstellen aan 
de deelnemers omtrent 
toetreding tot, uittreding uit, 
wijziging van of opheffing van de 
regeling; 
b. Het doen van uitgaven 
voordat de begroting of 
begrotingswijziging, waarbij 
deze uitgaven zijn geraamd, is 
vastgesteld; 
c. Het vaststellen van de 

 
 
Staat in de wet (art. 57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactioneel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



van het takenpakket; 
d. Het vaststellen van een 
organisatiereglement, waarin de 
hoofdstructuur van de organisatie, 
de taken, de bevoegdheden en de 
werkwijze van de directeur en de 
ambtelijke organisatie worden 
geregeld; 
e. Het vaststellen van een 
rechtspositie- en 
arbeidsvoorwaardenregeling, die 
op het personeel van de Regionale 
Uitvoeringsdienst van toepassing 
is, nadat daarover overleg met het 
Georganiseerd Overleg is gevoerd. 

productencatalogus en het 
wijzigen van het takenpakket; 
d. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
 
 
e. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
 
 
 
f. Het oprichten, deelnemen in 
stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, 
coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen als 
bedoeld in artikel 55a van de 
Wet overeenkomstig de in dat 
artikel opgenomen procedure. 

 
Staat in de wet (art. 
57b) 
 
 
 
 
 
Op grond van artikel 
57b, eerste lid onder c, 
is het dagelijks bestuur 
i.p.v. het algemeen 
bestuur bevoegd 
dergelijke regels vast te 
stellen. 
 
f. is nodig om 
deelname in 
stichtingen e.d. 
mogelijk te maken en 
het lidmaatschap van 
de vereniging 
omgevingsdienst.nl te 
legaliseren en vanwege 
het  bodembeleid 
waarbij ontzorgings-
organisaties worden 
opgericht voor geslo-
ten  stortplaatsen en 
voor langdurige 
bodemsaneringen. 

 
25. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 22 Bevoegdheden 
dagelijks bestuur 
1. Naast de uitoefening van taken 
en bevoegdheden op grond van 
het elders in deze regeling 
bepaalde is het dagelijks bestuur 
belast met en bevoegd tot: 
a. Het dagelijks beheer van het 
lichaam; 
b. De voorbereiding van alles 
waarover in de vergadering van 
het algemeen bestuur zal worden 
beraadslaagd en besloten; 
c. De uitvoering van de besluiten 
van het algemeen bestuur; 
d. Het toezicht op het beheren van 
de financiën van het lichaam; 
e. Het toezicht en beheren van de 
eigendommen van het lichaam; 
f. Het voeren van rechtsgedingen 

Artikel 22 Bevoegdheden 
dagelijks bestuur 
Naast de uitoefening van taken 
en bevoegdheden op grond van 
het elders in deze regeling 
bepaalde is het dagelijks bestuur 
belast met en bevoegd tot: 
a. Het dagelijks bestuur  van het 
openbaar lichaam; 
b. De voorbereiding van alles 
waarover in de vergadering van 
het algemeen bestuur zal worden 
beraadslaagd en besloten; 
c. De uitvoering van de besluiten 
van het algemeen bestuur; 
d. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
e. Het toezicht op en beheren van 
de eigendommen van het 
openbaar lichaam; 

 
 
 
 
 
 
 
Taalkundige correctie 
 
 
 
 
 
 
 
Staat in de Wgr(art. 59 
lid 6) 
 
 
Idem (art. 57b) 



en beroepsprocedures;  
g. Het nemen van conservatoire 
maatregelen, voordat wordt 
besloten tot het voeren van 
rechtsgedingen, het instellen van 
bezwaar en beroep alsmede het 
vragen om een voorlopige 
voorziening; 
h. Het aangaan van geldleningen 
en van rekening-
courantovereenkomsten; 
i. Het uitlenen van gelden en het 
waarborgen van geldleningen door 
anderen aan te gaan; 
j. Het kopen, ruilen, bezwaren of 
vervreemden en in erfpacht 
aannemen of uitgeven van 
roerende of onroerende zaken; 
k. Het dagelijks bestuur is, binnen 
het raam van de door het 
algemeen bestuur vastgestelde 
formatie, belast met het 
aanstellen als ambtenaar, het 
tewerkstellen op 
arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht en met het 
schorsen en ontslag van het 
personeel van het 
samenwerkingsverband. Het 
dagelijks bestuur neemt daarbij de 
door het algemeen bestuur 
vastgestelde rechtspositie- en 
arbeidsvoorwaardenregeling in 
acht;  
l.  Het dagelijks bestuur kan de 
onder k bedoelde bevoegdheden 
mandateren aan de directeur van 
de dienst, tenzij het ambtenaren 
betreft die belast zijn met functies 
van leidinggevende aard welke 
rechtstreeks onder de directeur 
ressorteren. 
m. Het vaststellen van een regeling 
met betrekking tot de behandeling 
van klachten als bedoeld in 
Hoofdstuk 9 van de Awb; 
 
n.  Het vaststellen van een 
jaarprogramma voor de 
taakuitvoering; 

f. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
g. [geschrapt per 1-1-2016]  
 
 
 
 
 
 
h. Het aangaan van geldleningen 
en van rekening-courantovereen-
komsten; 
i. Het uitlenen van gelden en het 
waarborgen van geldleningen 
door anderen aan te gaan; 
j [geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
k.[geschrapt per 1-1-2016]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
 
 
 
 
m. Het vaststellen van een 
regeling met betrekking tot de 
behandeling van klachten als 
bedoeld in Hoofdstuk 9 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 
n. Het vaststellen van een 
jaarprogramma voor de 

 
Idem (art. 57b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Staat in art. 57b Wgr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benoeming, schorsing 
en ontslag staat in art. 
57b Wgr als 
bevoegdheid van het 
DB. Beperkingen van 
het mandaat komen 
daarom in het 
Organisatiereglement.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
o. Benoeming, schorsing en 
ontslag van de directeur. 
 
2. Het dagelijks bestuur oefent, 
indien en voor zover het algemeen 
bestuur daartoe besluit en naar de 
door deze te stellen regels, de aan 
het algemeen bestuur 
toekomende bevoegdheden uit, 
met uitzondering van: 
a. Het vaststellen, dan wel wijzigen 
van de begroting; 
b. Het vaststellen van de rekening. 

taakuitvoering; 
 
o. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
2.[geschrapt per 1-1-2016] 

 
Als bij l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staat in Wgr (art. 57b) 
 
Staat in Wgr (art.57b + 
58)  

 
26. Artikel 23 lid 3 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
3. De directeur van het lichaam 
fungeert als ambtelijke secretaris 
van het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur. Het algemeen 
bestuur legt de instructie voor de 
directeur vast in een 
organisatiereglement. 

3. De directeur van het openbaar 
lichaam fungeert als  secretaris 
van het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur. Het dagelijks 
bestuur legt de instructie voor de 
directeur vast in een 
organisatiereglement. 
De op het moment van 
inwerkingtreden van de wijziging 
van dit artikel  vastgestelde 
instructie van het algemeen 
bestuur wordt beschouwd als 
vastgesteld door het dagelijks 
bestuur. 

Aansluiting op de 
praktijk dat de 
directeur als secretaris 
fungeert. 
Volgens  de Wgr (art. 
57b lid 1) is het DB 
bevoegd m.b.t. de 
organisatie.  

 
 

27. Artikel 25 lid 1, 2, 3, 4 en 5 wordt gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 25 Begroting 
1. Het algemeen bestuur stelt 
voorschriften vast inzake het 
financieel- en administratieve 
beheer van het lichaam. De 
artikelen 212 en 213 van de 
Gemeentewet zijn van 
overeenkomstige toepassing.  
2. Het dagelijks bestuur zendt 
jaarlijks voor 1 april een 
ontwerpbegroting van het 
lichaam voor het komende 
kalenderjaar, met bijbehorende 
toelichting, toe naar de 
provinciale staten en de raden 
van de deelnemers.  
 

Artikel 25       Begroting 
1. [geschrapt per 1-1-2016] 
 
 
 
 
 
 
2. Het dagelijks bestuur zendt 
jaarlijks voor 1 mei een 
ontwerpbegroting van het 
openbaar  lichaam voor het 
komende kalenderjaar, met 
bijbehorende toelichting, en voor 
1 februari  de financiële en 
beleidsmatige kaders,  toe aan 
Provinciale Staten en de raden 
van de deelnemers.  

 
Staat in de Wgr (art. 59 
lid 6) 
 
 
 
 
 
 
Datum 1 mei  wordt 
door de VDG 
geadviseerd. De 
begroting moet voor 1 
augustus aan de 
Minister worden 
aangeboden en moet 8 
weken voor vaststelling 
aan PS en de raden 
worden gezonden met 
het oog op zienswijzen. 



 
 
 
 
 
 
3.In de begroting wordt onder 
andere aangegeven welke 
bijdrage elke deelnemer 
verschuldigd is voor de uitvoering 
van de taken van het lichaam. 
 
 
 
4. De deelnemers kunnen binnen 
6 weken na toezending van de 
ontwerpbegroting hun 
zienswijzen doen blijken. Het 
dagelijks bestuur voegt, alvorens 
verzending van de 
ontwerpbegroting aan het 
algemeen bestuur, de 
commentaren en zienswijzen van 
de deelnemers toe.  
5. Het algemeen bestuur stelt de 
begroting uiterlijk 1 juli 
voorafgaande aan het jaar waar 
deze voor dient, vast. Terstond 
na de vaststelling zendt het 
dagelijks bestuur de begroting 
naar de deelnemers, en in ieder 
geval voor 15 juli naar Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.  

 
 
 
 
 
 
3. In de begroting wordt onder 
andere aangegeven welke 
bijdrage elke deelnemer 
verschuldigd is voor de uitvoering 
van de taken van het openbaar 
lichaam. 
 
 
4. De deelnemers kunnen binnen 
acht  weken na toezending van 
de ontwerpbegroting van hun 
zienswijzen doen blijken. Het 
dagelijks bestuur voegt, alvorens 
verzending van de 
ontwerpbegroting aan het 
algemeen bestuur plaatsvindt, de 
commentaren en zienswijzen van 
de deelnemers toe.  
5. Binnen twee weken  na de 
vaststelling zendt het dagelijks 
bestuur de begroting aan de 
deelnemers, en in ieder geval 
voor 1 augustus aan Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.  
 
 

In plaats van de in de 
wet genoemde uiterste 
datum 15 april adviseert 
de VDG voor de 
kaderbrief 1 februari. 
 
 
Consequente toepassing 
van het begrip openbaar 
lichaam. 
 
. 
 
 
 
 
De termijn van  8 weken 
staat in de Wgr (art. 59 
lid 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staat in de Wgr (art.58 
lid 2) 
 
 

 
28. Artikel 26 lid 1, 2 en 3 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 26 Jaarrekening  
1. Het dagelijks bestuur biedt de 
jaarrekening over het afgelopen 
kalenderjaar, met alle 
bijbehorende bescheiden jaarlijks 
voor 1 maart ter voorlopige 
vaststelling aan het algemeen 
bestuur en ter informatie aan de 
deelnemers.  
 
2. Het algemeen bestuur 
onderzoekt de jaarrekening en 
stelt haar vast op uiterlijk 1 april, 

Artikel 26 Jaarrekening  
1. Het dagelijks bestuur biedt de 
voorlopige  jaarrekening over het 
afgelopen kalenderjaar, met alle 
bijbehorende bescheiden, 
jaarlijks voor 15 april  aan het 
algemeen bestuur ter voorlopige 
vaststelling  en aan Provinciale 
Staten en de raden van de 
deelnemers.  
2.[geschrapt per 1-1-2016] 
 
 

 
 
 
 
 
Datum 15 april staat in 
de Wgr (art. 58b) 
 
 
 
Staat in de wet. 
 
 



volgende op het jaar waarop zij 
betrekking heeft.  
3. Het dagelijks bestuur zendt de 
jaarrekening binnen twee weken 
na de vaststelling, maar in ieder 
geval voor 1 juli volgend op het 
jaar, waarop de jaarrekening 
betrekking heeft, naar Onze 
Minister van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijksrelaties en de 
deelnemers. 
 

 
 
3. Het dagelijks bestuur zendt de 
jaarrekening binnen twee weken 
na de vaststelling, maar in ieder 
geval voor 15 juli volgend op het 
jaar, waarop de jaarrekening 
betrekking heeft, aan Onze 
Minister van Binnenlandse zaken 
en Koninkrijksrelaties en de 
deelnemers. 

 
 
Datum 15 juli staat in de 
Wgr (art. 58 lid 4) 

 
29. Artikel 27 lid 4 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
4. De Regionale Uitvoeringsdienst 
kan ieder kwartaal 
voorschotnota’s indienen bij de 
deelnemers. 

4. De Regionale Uitvoeringsdienst 
kan aan het begin van  iedere 
maand  voorschotnota’s voor de 
volgende maand  indienen bij de 
deelnemers. De deelnemers 
verplichten zich tot betaling 
binnen 30 dagen na 
factuurdatum van de 
voorschotnota’s. 

Hiermee wordt  de 
huidige praktijk van  
maandelijkse betalingen 
vast gelegd. 

 
30. Artikel 28 lid 1 en lid 5 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 28  Opheffing en 
liquidatie 
1. Deze gemeenschappelijke 
regeling kan op voorstel van het 
algemeen bestuur worden 
opgeheven door een daartoe 
strekkend besluit van de 
betrokken bestuursorganen van 
de deelnemers. 
 
 
 
5. Bij de ontbinding van het 
lichaam in verband met opheffing 
van de regeling of anderszins, 
blijft het lichaam voortbestaan 
voor zover dat voor de 
vereffening van het vermogen 
noodzakelijk is. 
 
 
 
 
 

Artikel 28  Opheffing en 
liquidatie 
1. Deze gemeenschappelijke 
regeling kan op voorstel van het 
algemeen bestuur worden 
opgeheven door een daartoe 
strekkend besluit van de 
betrokken bestuursorganen van 
de deelnemers met toestemming 
van hun raad  dan wel Provinciale 
Staten. 
 
5. Bij de ontbinding van het 
openbaar lichaam in verband met 
opheffing van de regeling of 
anderszins, blijft het openbaar 
lichaam voortbestaan voor zover 
dat voor de vereffening van het 
vermogen noodzakelijk is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens de Wgr (art. 
51) is toestemming van 
de raad c.q. provinciale 
staten nodig. 
 
 
Consequente 
toepassing van het 
begrip openbaar 
lichaam. 

 



31. Artikel 29 lid 2  wordt gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
2. Voor de bewaring van de op 
grond van artikel 12, eerste lid, en 
artikel 13, eerste lid, over te 
brengen archiefbescheiden wijst 
het dagelijks bestuur een 
archiefbewaarplaats aan. 

2. Voor de bewaring van de op 
grond van artikel 12, eerste lid, 
en artikel 13, eerste lid, van de 
Archiefwet over te brengen 
archiefbescheiden wijst het 
dagelijks bestuur een 
archiefbewaarplaats aan. 

Herstel van een 
verzuim 

 
 
 
 

32. Artikel 33 lid 1 en lid 3  wordt gewijzigd als volgt: 
Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
Artikel 33   Uittreding 
1. De colleges van de 
deelnemers kunnen besluiten 
tot uittreding uit de regeling. 
3. Uittreding vindt niet eerder 
plaats dan per de eerste januari 
van het tweede jaar volgende 
op het besluit van het 
algemeen bestuur met 
betrekking tot de voorwaarden 
van uittreding voor de 
uittreder.. De datum van 
uittreding kan met algemene 
stemmen op een eerder tijdstip 
worden vastgesteld dan in de 
vorige volzin is bepaald. 

Artikel 33         Uittreding 
1. De colleges kunnen besluiten, 
met toestemming  van hun raad 
dan wel Provinciale Staten, tot 
uittreding uit de regeling. 
3. Uittreding vindt niet eerder 
plaats dan per de eerste januari 
van het tweede jaar volgende op 
het besluit van het algemeen 
bestuur met betrekking tot de 
voorwaarden van uittreding voor 
de uittreder en het besluit tot 
uittreding is bekendgemaakt. De 
datum van uittreding kan met 
algemene stemmen op een eerder 
tijdstip worden vastgesteld dan in 
de vorige volzin is bepaald. 

 
 
Moet volgens  de Wgr 
(art. 51) 
 
 
 
 
 
 
Art. 56b lid 1 Wgr 
bepaalt dat het besluit 
niet in werking treedt 
voordat het is bekend 
gemaakt in het 
provinciale blad en het 
gemeenteblad.. 

 
33. Artikel 36 lid 4 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
4. Indien het algemeen bestuur 
een wijziging van deze regeling 
wenselijk acht, zendt het 
dagelijks bestuur de 
ontwerpwijziging met een 
toelichting aan de colleges van 
de deelnemende gemeenten en 
de provincie. Deze organen 
hebben de gelegenheid hun 
zienswijzen binnen 6 weken na 
dagtekening naar voren te 
brengen. 

4. Indien het algemeen bestuur 
een wijziging van deze regeling 
wenselijk acht, zendt het 
dagelijks bestuur de 
ontwerpwijziging met een 
toelichting aan de colleges van 
de deelnemende gemeenten en 
de provincie. De colleges hebben 
de gelegenheid binnen acht 
weken na dagtekening hun 
zienswijzen naar voren te 
brengen alsmede toestemming 
als bedoeld in artikel 51 van de 
Wet te vragen aan hun raden 
dan wel Provinciale Staten. 

Zes  weken is te kort uit 
oogpunt versterking 
positie van de raad c.q. 
Provinciale Staten aan 
wie de colleges 
toestemming moeten 
vragen. Een termijn van 
8 weken is beter en komt 
overeen met de 
wettelijke termijn  van 
de ontwerpbegroting. 
 
 
 
 

 
34. Artikel 36 lid 5 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
5. Gedeputeerde Staten is belast 
met de verzending van deze 

5. Gedeputeerde Staten zijn 
belast met de tijdige 

Volgens de Wgr (art. 53 
lid 2) moet de GR 



regeling aan Onze Minister. bekendmaking overeenkomstig 
artikel 53 lid 2 van de Wet. 

aanwijzen wie de 
bekendmaking verzorgt. 

 
35. Artikel 36 lid 6 wordt gewijzigd als volgt: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst Reden + gevolg 
6. Alle deelnemers dragen op de 
gebruikelijke wijze zorg voor de 
bekendmaking van deze regeling, 
alsmede de registratie van deze 
regeling. 

[geschrapt per 1-1-2016] Staat in de Wgr (art. 53 lid 
2) 

 


