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Aan:  
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Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd).    
- Wijzigingsvoorstel met toelichting per artikel (ter inzage) 
- Geconsolideerde tekst  van de gemeenschappelijke regeling (ter inzage). 
 
 
 
Onderwerp 
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling RUD.  
 
Gevraagd besluit 
 
Toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling RUD te wijzigen 
overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt, dienen vóór 1 januari 2016 aan 
de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling te voldoen. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking 
getreden. De gemeenschappelijke regeling RUD is een regeling tussen de colleges van 
burgemeesters en wethouders van Drenthe en het college van gedeputeerde staten van Drenthe, een 
zogenoemde ‘’collegeregeling’’. De colleges van de deelnemers zijn bevoegd tot wijziging van de 
regeling nadat zij hiertoe toestemming hebben gekregen van de raden. De raad mag alleen 
toestemming weigeren op grond van strijd met het recht of strijd met het algemeen belang. Dit is 
vastgelegd in artikel 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De huidige regeling dient voor 1 januari 2016 in overeenstemming te zijn met de nieuwe wet. De 
nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen staat niet toe dat het  Algemeen Bestuur bestaat uit 
dezelfde leden als het Dagelijks Bestuur, zoals bij de RUD het geval is. Om de bestuurssamenstelling 
in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet  zal het Dagelijks Bestuur bestaan uit vier, 
maximaal zes leden, gekozen uit en door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur blijft bestaan 
uit de huidige dertien leden van deelnemende colleges. Overige wijzigingen hebben betrekking op het 
laten vervallen van bepalingen die al in de wet zelf geregeld zijn.   
 
Een van de hoofddoelen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen is de versterking van de 
invloed van de raad. In de planning- en controlcyclus van de bestaande gemeenschappelijke 
regelingen worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die er op gericht zijn de invloed van de raden 
op het samenwerkingsverband te versterken. Concreet gaat het hierbij om de introductie van de 
kaderbrief (art. 34b Wgr) en het verlengen van termijnen voor het geven van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting. Daarnaast worden de mogelijkheden uitgebreid voor lokale rekenkamers en 
rekenkamercommissies om onderzoek te doen naar samenwerkingsverbanden die krachtens de WGR 
zijn ingesteld. In VDG verband is één Drentse lijn afgesproken ten aanzien van gemeenschappelijke 
regelingen. Dit houdt in dat toezending van de kaderbrief aan de gemeenteraden plaatsvindt vóór 1 
februari en toezending van de ontwerpbegroting vóór 1 mei.   
 
 
 
 



 
Wat ging er aan vooraf 
In 2013 is de Gemeenschappelijke regeling RUD-Drenthe opgericht. Uw raad heeft ons college op 18 
juni 2013 toestemming verleend om deze regeling aan te gaan. De RUD-Drenthe is sinds 1 januari 
2014 operationeel. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na het verlenen van toestemming door uw raad zal het college hiervan mededeling doen aan het 
Dagelijks Bestuur. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de gewijzigde regeling vast  in de 
vergadering van 30 november 2015.  Na publicatie treedt de nieuwe regeling op 1 januari 2016 in 
werking.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De wijziging  van de Gemeenschappelijke Regeling RUD-Drenthe heeft geen financiële gevolgen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           


