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Inleiding  

a. Algemeen 
Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna Wgr) aangepast. Bestaande 
gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 januari 2016 aan deze wetswijziging zijn aangepast. 
Van deze gelegenheid is tevens gebruikgemaakt om een aantal andere aanpassingen door te voeren. 
Dit zijn overwegend aanpassingen als actuele benamingen, aanpassing aan de huidige gang van 
zaken binnen een GR en de verbetering van de leesbaarheid van de regelingen. 
Uitgangspunt van het doorvoeren van de wijzigingen is om zoveel mogelijk niet de tekst uit de Wgr te 
herhalen. Dit voorkomt onnodige veroudering van regelingen als er wijzigingen in de Wgr worden 
doorgevoerd. Tevens is dit wetstechnisch zuiverder. 
Het gaat bij alle regelingen om wijzigingsvoorstellen. In de toelichting op het wijzigingsvoorstel staat 
beschreven wat er veranderd is (zie bijlagen). 
Alle voorstellen tot wijziging zijn met de juristen van de deelnemers en de GR voorbereid. De ontwerp-
wijzigingsvoorstellen zijn vastgesteld door het desbetreffende bestuur van de GR. Deze voorstellen 
worden nu aan de deelnemende bestuursorganen in de GR ter vaststelling aangeboden, ieder voor 
zover het zijn bevoegdheid betreft. 
Dit betekent voor het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dat Gedeputeerde Staten (GS) 
en de commissaris van de Koning, voor zover het hun bevoegdheden betreffen, de voorgestelde wij-
zigingen vaststellen. Hiervoor moeten zij toestemming vragen aan Provinciale Staten (PS). Voor de 
bevoegdheden die de Staten aan de GR hebben overgedragen betekent dit dat PS de wijzigingen 
vaststellen. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 
 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
De wijzigingsvoorstellen zijn door de betrokken ambtenaren van de deelnemende partijen en de ge-
meenschappelijke regelingen voorbereid. 
 

Advies  

1. Kennisnemen van de belangrijkste wijzigingen van de Wgr. 
2. Vaststellen van de bijgevoegde ontwerpbesluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke re-

gelingen SNN, Noordelijke Rekenkamer (NRK), OV-bureau Groningen Drenthe en Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe. 

3. Toestemming verlenen tot wijziging van de onder adviespunt 2 genoemde Gemeenschappelijke 
regelingen, voor zover het de bevoegdheden van ons college en de commissaris van de Koning 
betreft. 

4. Publiceren van de gewijzigde Gemeenschappelijke regelingen NRK, RUD Drenthe en het OV-
bureau Groningen Drenthe in de Staatscourant. 
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Beoogd effect 

Geactualiseerde en aan de gewijzigde Wgr aangepaste gemeenschappelijke regelingen, waarin de 
provincie Drenthe deelneemt. 

Argumenten 

1.1. De gewijzigde Wgr leidt tot een versterking van uw rol als Staten bij het deelnemen in een  
Gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn in dit voorstel voor u samen-
gevat. 

2.1. Voor zover het de bevoegdheden van uw Staten betreft, wordt in het voorstel gevraagd om 
vaststelling van de ontwerpbesluiten van het bestuur van de Gemeenschappelijke regelingen. 

3.1. Voor zover het de bevoegdheden van ons college en de commissaris van de Koning betreft, is 
naast vaststelling ook toestemming vereist voor het wijzigen van de desbetreffende Gemeen-
schappelijke regelingen. 

4.1. De plicht tot publicatie berust volgens de gewijzigde Wgr bij de deelnemer die daartoe bij de 
Gemeenschappelijke regeling is aangewezen. Dit is het geval bij de NRK, de RUD Drenthe en 
het OV-bureau Groningen Drenthe. 

Tijdsplanning 
De Gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 januari 2016 aan de gewijzigde Wgr zijn aange-
past. Behandeling in PS van 16 december 2015 maakt tijdige publicatie in de Staatscourant van deze 
wijzigingen mogelijk. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
1. Voorstel tot aanpassing van de GR SNN, vastgesteld in AB SNN van 8 september 2015. 
2  Voorstel tot aanpassing van de GR NRK, vastgesteld door het College van de NRK bij besluit 

van 30 september 2015. 
3. Voorstel tot aanpassing van de GR OV-bureau Groningen Drenthe, vastgesteld door het AB 

OV-bureau van 15 september 2015. 
4. Voorstel tot aanpassing van GR RUD, vastgesteld door DB RUD op 28 september 2015 (AB  

30 november 2015). 
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Ter inzage in  kamer  C0.39 
1. Geconsolideerde versie van de aangepaste GR SNN 
2. Geconsolideerde versie van de aangepaste GR NRK 
3. geconsolideerde versie van de aangepaste GR OV bureau Groningen Drenthe 
4. Geconsolideerde versie van de aangepaste GR RUD Drenthe 
 
 
Assen, 3 november 2015 
Kenmerk: 45/34.3/2015004687 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Belangrijkste wijzigingen van de per 1 januari 2015  gewijzigde Wgr 
 
Per 1 januari 2015 is de gewijzigde Wgr in werking getreden. Deze wetswijziging is in nauw overleg 
tussen IPO, VNG en UvW tot stand gekomen. De wetswijziging draagt bij aan een versterking van de 
rol van uw Staten bij de besluitvorming rondom de gemeenschappelijke regeling. Tevens voorziet de 
wetswijziging in het doorvoeren van een gedualiseerd bestuursmodel in de Gemeenschappelijke rege-
lingen. Nieuw is ook de invoering van een lichtere vorm van een GR onder de naam 'Bedrijfsvoerings-
organisatie'. In de Statenvergadering van 23 september 2015 hebt u al kennis kunnen maken met de 
kenmerken van deze vorm, te weten de bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander. 
Als gevolg van de gewijzigde Wgr dienen de Gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 1 januari 2016 in 
overeenstemming te zijn gebracht met de gewijzigde Wgr.  
 
Met name voor uw rol als Staten zijn de volgende wi jzigingen van belang  
- Versterking van de rol van PS bij Gemeenschappelijke regelingen, los van de vraag of de  

Staten ook deelnemer zijn aan de GR. Het is niet langer mogelijk om het Algemeen Bestuur 
(AB) tot een wijziging te laten besluiten. Een wijziging van een GR behoeft altijd de instemming 
van uw Staten. Ook een uitbreiding van overgedragen bevoegdheden moet langs uw Staten; dit 
kan niet langer bij het bestuur van een GR worden neergelegd. 

- Versterking van de invloed van uw Staten in de planning- en controlcyclus van de gemeen-
schappelijke regeling. De GR moet voor 15 april, de algemene en financiële kaders voor het 
volgende begrotingsjaar en de jaarrekening, aan uw Staten aangeboden worden, zodat deze in-
formatie beschikbaar is tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. Tevens is de termijn voor 
het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting verlengd van zes naar acht weken.  

 
Een andere belangrijke wijziging is dat het niet langer is toegestaan dat het aantal leden van het Da-
gelijks Bestuur (DB) van een openbaar lichaam gelijk is aan, dan wel groter is dan het aantal leden 
van het AB van het openbaar lichaam. Dit leidt tot een wijziging van het DB van de Gemeenschappe-
lijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Drenthe. 
Ook is het niet langer toegestaan dat bij een openbaar lichaam, dat uitsluitend is ingesteld door PS, 
leden van het college zitting hebben in het AB. Dit komt in Drenthe echter niet voor, dat heeft te ma-
ken met de doorvoering van het dualisme in de Wgr. 
 
Hierna een korte toelichting op de wijzigingsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen 
waaraan de provincie Drenthe deelneemt 
 
Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband No ord-Nederland (GR SNN) 
De GR SNN is getroffen door PS, GS en commissarissen van de Koning van de provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen. Dat betekent dat in elk van de drie provincies deze bestuursorganen - ieder 
voor zich – moeten besluiten over de wijziging. Daarnaast is voor wijziging van de regeling door GS 
en de commissaris van de Koning toestemming vereist van uw Staten. De GR moet in alle drie de 
provincies gelijkluidend worden vastgesteld. De behandeling vindt in alle drie provincies op 16 de-
cember 2015 plaats. 
Bij het wijzigingsvoorstel is, naast een toelichting op hoofdlijnen, een artikelsgewijze toelichting toe-
gevoegd waarin per artikel wordt uitgelegd wat de wijziging betekent ten opzichte van de huidige 
versie van de GR. 
Volgens de huidige tekst van de GR doet het AB een voorstel tot wijziging. Het AB heeft in haar ver-
gadering van 8 september 2015 het voorstel tot wijziging vastgesteld, zodat dit kon worden doorge-
leid naar de deelnemende provincies. De gewijzigde GR SNN treedt in werking na publicatie in de 
Staatscourant. Het streven is de gewijzigde GR SNN per 1 januari 2016 in werking te laten treden. 
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Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdi enst Drenthe (GR RUD) 
De GR RUD is getroffen door het college van GS van Drenthe en de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de Drentse gemeenten. Ook hier geldt dat de gewijzigde GR eensluidend door alle 
deelnemers moet worden vastgesteld. De gewijzigde Wgr maakt dat deze GR voor 1 januari 2016 
moet zijn aangepast. Op grond van artikel 36, vierde lid, van de huidige GR RUD is het AB bevoegd 
tot het wijzigen van de regeling. Op grond van de gewijzigde Wgr behoeft een wijziging van de GR de 
toestemming van uw Staten en alle deelnemende gemeenteraden. 
Zoals bekend is er in de gewijzigde Wgr ook een nieuwe vorm van een GR ingevoerd, de 'Bedrijfsvoe-
ringsorganisatie'. Deze vorm met een ongeleed bestuur is specifiek bedoeld voor samenwerking op 
het gebied van uitvoeringstaken, gelet op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, ofwel 'Wetsvoor-
stel VTH', Kamerstuk nummer 33 872), waarin gemeenten en provincies ertoe verplicht worden dat 
omgevingsdiensten worden ingesteld als openbaar lichaam in de zin van de Wgr. Nu de RUD de 
rechtsvorm van openbaar lichaam reeds heeft en in de redelijke verwachting dat deze wet in beginsel 
in 2016 in werking treedt, is de vorm van 'Bedrijfsvoeringsorganisatie' niet in overweging genomen. 
Verder behelst het voorstel herstel van enkele wetstechnische gebreken en enige wijzigingen van 
ondergeschikte aard . 
Een belangrijke wijziging is de samenstelling van het DB van het openbaar lichaam. 
Volgens de gewijzigde Wgr mag het DB op grond van artikel 14, derde lid, van de wet, nimmer de 
meerderheid van het AB uitmaken. In de aangepaste regeling wordt dan ook voorgesteld om uit het 
AB minimaal vier en maximaal zes leden aan te wijzen die het DB gaan vormen. Leidraad hierbij is dat 
één lid afkomstig is van het college van de provincie Drenthe en dat er een evenwichtige spreiding 
over het werkgebied van de RUD in acht wordt genomen. 
Een geconsolideerde versie van de GR RUD, zoals deze luidt na wijziging, is ter informatie bijge-
voegd. 

 
Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen-Dre nthe (GR OV-bureau) 
Deelnemers aan de GR OV-bureau zijn de colleges van GS van de provincies Groningen en Drenthe 
en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. Een wijziging van een 
GR moet door alle deelnemers aan een regeling gelijkluidend worden vastgesteld. Het besluit waarbij 
de GR OV-bureau Groningen Drenthe wordt gewijzigd is door ons, onder voorbehoud van instemming 
van uw Staten, vastgesteld. Voor het wijzigen van een GR waaraan ons college deelneemt is op 
grond van artikel 51 van de Wgr toestemming van uw Staten vereist. In de bijgevoegde voordracht zijn 
de wijzigingen van de GR OV-bureau uitgewerkt.  
Een geconsolideerde versie van de GR OV-bureau met toelichting, zoals deze luidt na wijziging, is 
door ons ter informatie bijgevoegd. 
 
Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer( GR NRK) 
Deelnemers aan de GR NRK zijn de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Een wijziging van 
deze GR moet door alle deelnemers aan de regeling gelijkluidend worden vastgesteld. Hiertoe is door 
het college van de NRK in zijn vergadering van 30 september 2015 bijgevoegd wijzigingsvoorstel 
voorbereid. In het voorstel van het college van de NRK wordt ingegaan op de achtergrond van de 
wetswijziging, de noodzakelijk geachte wijzigingen en de procedurele aanpassingen. Op grond van 
artikel 1, derde lid, van de Wgr, juncto artikel 29 van de GR NRK zijn uw Staten namens de provincie 
Drenthe bevoegd tot het vaststellen van een besluit tot wijziging van de GR NRK. 
Uiterlijk 1 januari 2016 dient de GR NRK in overeenstemming te zijn gebracht met de gewijzigde Wgr. 
Een geconsolideerde versie van de GR NRK, zoals deze luidt na wijziging, is door ons ter informatie 
bijgevoegd. 
 
 



Ontwerpbesluit   2015-709-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 november 2015, kenmerk 
45/4.3/2015004687; 
 
gelet op de Wgren en de Provinciewet; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
tot vaststelling van en instemming met, voor zover het haar bevoegdheden betreft, de ontwerpvoor-
drachten tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen zoals hierna weergegeven en als bijlage 
bij dit besluit gevoegd: 
1. voorstel tot aanpassing van de GR SNN, vastgesteld door het AB SNN van 8 september 2015; 
2  voorstel tot aanpassing van de GR NRK, vastgesteld door het college van de NRK bij besluit van 

30 september 2015; 
3. voorstel tot aanpassing van de GR OV-bureau Groningen Drenthe, vastgesteld door het AB OV-

bureau van 15 september 2015; 
4. voorstel tot aanpassing van GR RUD, vastgesteld door het DB SNN op 28 september 2015 (AB 

30 november 2015). 
 
 
 
Assen, 16 december  2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
      , griffier      , voorzitter 
 
wa/coll.  
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: Verzoek om vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regeling SNN

Geachte Statenleden,

De gemeenschappelijke regeling van het Samenwerkingsverband Noord-Nederlandl is voor het laatst
gewijzigd in 2009,
Deze versie van de gemeenschappelijke regeling is toe aan vernieuwing omdat sommige gebruikte
benamingen en termen niet actueel meer zijn én omdat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
per 1 januari jongstleden op verschillende punten is gewijzigd.

De wijzigingen die voor het overgrote deel van technische aard zijn, zijn na brede ambtelijke en
juridische advisering in verschillende gremia binnen het SNN en de provincies tot stand gekomen,
De niet meer actuele termen en benamingen zijn uit de regeling gehaald en waar dat kon zijn
herhalingen van teksten van de Wgr geschrapt, Waar de Wgr iets al regelt hoeft dat niet nog een keer
in de gemeenschappelijke regeling te staan, tenzij het functioneel is om dat toch te doen.
De voorgestelde tekst van de gemeenschappelijke regeling bevat dan ook minder artikelen dan de
huidige tekst.

Hieronder volgt een toelichting op de meest in het oog springende voorgestelde wijzigingen.

Hoofdstuk 1

De eerste artikelen uit de regeling die gaan over oprichting, belangen, taken en bevoegdheden hebben
een herschikking en een update ondergaan.
De belangen die in artikel 2 van de huidige versie zijn beschreven, bevatten deels ook taken. Dit is in
de nieuwe versie meer uit elkaar getrokken.

Daarbij is de omschrijving van de belangen waarvoor de gemeenschappelijke regeling is opgericht in
artikel 3 van de nieuwe versie bondiger geworden dan het oude artikel 2.
In artikel 3 is verder nog opgenomen dat één van de belangen is het faciliteren van het bestaan van
het dagelijks bestuur van het SNN als managementautoriteit.
Het SNN voert al lang de programma's uit op grond van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) voor de drie noordelijke provincies gezamenlijk.
Waar de organisatie van de uitvoering van dit fonds vroeger anders was, dient de lidstaat (voor EFRO
vertegenwoordigd door het ministerie van EZ) nu managementautoriteiten te benoemen, Op die grond
is het dagelijks bestuur van het SNN sinds de vorige EFRO periode (2007-20L3) en ook in de huidige

1 De tekst van de huidige gemeenschappelijke regeling is hier te vinden:
http://www.snn.eu/upload/documenten/over-snn/gemeenschappelijke-regelìno-snn-per- 1-november-2009. pdf
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EFRO-periode, managementautoriteit voor het EFRO-programma voor Noord-Nederland, De
gemeenschappelijke regeling is dan ook aangevuld op dit punt.

In het nieuwe artikel 4 worden de taken van het samenwerkingsverband opgesomd, waarmee de
huidige situatie van door de provincies bij het SNN neergelegde activiteiten wordt weergegeven.
Eerder waren die taken meer verspreid over enkele artikelen vermeld.
Een verdere actualisering betreft het derde lid van artikel 5 waarin is neergelegd dat het
samenwerkingsverband ook werkzaamheden voor onder meer de provincies afzonderlijk kan doen,
zoals ook al sinds jaren gebeurt.

Hoofdstuk 2
Het tweede hoofdstuk gaat, net als in de huidige gemeenschappelijke regeling, over de organen van
het samenwerkingsverband, het algemeen en dagelijks bestuur, de voorzitter, de commissies, het
secretariaat en de medewerkers en de directeur.
Vooral in dit hoofdstuk zijn veel artikel(onderdelen) geschrapt omdat veel al in de Wgr is geregeld,
Getracht is om zo min mogelijk uit de Wgr te herhalen, met uitzondering van daar waar de wettekst
van de Wgr relevant is voor de leesbaarheid of voor begrip van de context.
Verder is net als in de huidige gemeenschappelijke regeling de volgorde aangehouden waarin
algemeen bestuur, dagelijks bestuur, commissies, secretar¡aat en medewerkers worden weergegeven
De artikelen die gaan over inlichtingen en verantwoording van algemeen en dagelijks bestuur zijn
opgenomen waar de Wgr dit vereist, of dit voor de leesbaarheid van de regeling nodig werd geacht.

In paragraaf 2a staan de artikelen over het algemeen bestuur opgenomen.
In 2009 is in het algemeen bestuur afgesproken (en door Provinciale Staten vastgesteld) dat het
algemeen bestuur beleidsarm opereert. Dit komt mede tot uiting in artikel 6 dat regelt dat de taken en
bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur,
behoudens waar wettelijke bepalingen of de gemeenschappelijke regeling dat anders regelen.

In paragraaf 2b zijn de artikelen over het dagelijks bestuur opgenomen.
In artikel 17, eerste lid, zijn de taken van het dagelijks bestuur geüpdatet ten opzichte van het huidige
artikel 21. Datzelfde is gebeurd met de in het tweede lid neergelegde informatieplicht van het dagelijks
bestuur richting de Provinciale Staten van de provincies.

Artikel 18 bevat geactualiseerde bepalingen over archivering. Dit artikel is daarnaast uitgebreid ten
opzichte van artikel 22 van de huidige versie van de gemeenschappelijke regeling door toevoeging van
het derde lid.

De artikelen over de voorzitter in paragraaf 2c hebben ook een update ondergaan. Inhoud die al in de
Wet gemeenschappelijke regelingen staat op dit punt, is bijvoorbeeld geschrapt.

Paragraaf 2d, gaat over de commissies.
In de huidige gemeenschappelijke regeling zijn in artikel 26 drie met name genoemde commissies
ingesteld, waarbij is aangegeven dat het algemeen bestuur het aantal van en de taakverdeling tussen
die commissies kan wijzigen.
In de Wgr is echter aangegeven dat het algemeen bestuur commissies kan instellen "met het oog op
de behartiging van bepaalde belangen" indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet.
De instelling van de commissies hoeft dus niet in de gemeenschappelijke regeling zelf plaats te vinden,
maar kan door het algemeen bestuur gedaan worden, mits de mogelijkheid daartoe in de regeling is
opgenomen. Zo wordt voorkomen dat in de gemeenschappelijke regeling commissies worden genoemd
die niet (meer) bestaan.
Voor adviescommissies hoeft die mogelijkheid niet apart in de gemeenschappelijke regeling te worden
opgenomen en heeft het algemeen bestuur die bevoegdheid op grond van de Wgr,
Met de voorgestelde aanpassing, die is neergelegd in artikel 21 en recht doet aan het huidige systeem
van de Wgr, wordt dus de bevoegdheid gecreëerd voor het algemeen bestuur om commissies die geen
adviescommissies zijn, in te stellen.
Wanneer de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking treedt moet het algemeen bestuur deze
commissies dan ook (opnieuw) instellen.

Hoofdstuk 3
Dit hoofdstuk bevat bepalingen over de begroting, jaarrekening en financiële bepalingen. Dit is deels
een herhaling van bepalingen van de Wgr op dit punt. Gelet op het belang hiervan is ervoor gekozen
om deze bepalingen zo op te nemen.



Hoofdstuk 4
Dit hoofdstuk gaat over wijziging, uíttreding en opheffing van de gemeenschappelijke regeling.
Omdat de gemeenschappelijke regeling SNN is aangegaan door Provinciale Staten, Gedeputeerde
Staten en Commissarissen van de Koning van de drie noordelijke provincies zijn deze nu meer expliciet
benoemd in de regels over wijziging, uittreding en opheffing van de regeling. Dit betekent wel dat er in
die gevallen sprake is van andere procedures dan in de huidige versie van de regeling.
De termijn van uittreding is langer dan in de huidige gemeenschappelijke regeling, mede gelet op het
belang van een ordentelijke afwikkeling van de verplichtingen, nu de regeling ook bedoeld is te
faciliteren dat het EFRO-programma voor Noord-Nederland wordt uitgevoerd en het dagelijks bestuur
managementautoriteit is.

Daarnaast zijn er meer toegespitste regels over de wijze van liquidatie van het samenwerkingsverband
na opheffing daarvan, nu dit wordt gevraagd in de Wgr en de huidige regeling summier is.
Op grond van de huidige gemeenschappelijke regeling van het SNN kan deze gewijzigd worden bij
gelijkluidend besluit van de Provinciale Staten van de deelnemende provincies. Gelet op de veelheid
van kleinere en grotere wijzigingen en het vervallen van artikelen, is er voor gekozen om een integrale
nieuwe versie voor te leggen.

Verzoek om wijziging van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling SNN
Wij verzoeken u om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen en vast te stellen zoals in de
bijgevoegde bijlage is weergegeven en daarbij te bepalen dat deze gewijzigde versie van de
gemeenschappelijke regeling in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

M en Berg, H.J. Bo 9,
voorzitter secretaris



Toelichting
op het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (hierna: GR SNN).

LEESWIJZER
ln deze toelichting wordt in paragraaf 1 kort ingegaan op de historie van de GR SNN.
De gemeenschappelijke regeling is het resultaat van gelijkluidende besluitvorming door het bestuur van
de deelnemende provincies. Het spreekt voor zich dat een wijziging van de regeling evenzeer moet zijn
gebaseerd op eensluidende besluitvorming. Paragraal2 legt daar de vinger op. ln paragraaf 3 worden de
hoofdlijnen van het wijzigingsvoorstel besproken, waarbij met name wordt ingegaan op de wijzigingen van
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Paragraaf 4 bevat een artikelsgewijs overzicht van de
voorgestelde wijzigingen.

1. lnleiding en achtergrond
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is meer dan 20 jaar geleden opgericht door de provincies
Drenthe, Fryslân en Groningen. Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van de drie
provincies afgestemd. Ook worden namens het noorden onderhandelingen gevoerd met het Rijk en
Brussel. Doel van deze afstemming is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland.
Het SNN voert al lang de programma's uit op grond van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO)voor de drie noordelijke provincies gezamenlijk.

De samenwerking is sinds 1992 vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ingrijpend gewijzigd. Die wijzigingen
krijgen met dit voorstel deels hun vertaling in de GR SNN. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de regeling te actualiseren, omdat sommige gebruikte benamingen en termen niet meer
actueel zijn of de werkwijze in de praktijk daarin niet goed meer was weergegeven. De
gemeenschappelijke regeling SNN is voor het laatst, maar zeer beperkt, gewijzigd in 2009.'

2. Besluitvorming door provinciale staten en gedeputeerde staten
De GR SNN is getroffen door provinciale staten, gedeputeerde staten en commissarissen van de Koning
van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. ln de huidige GR van het SNN komt dit impliciet naar
voren. ln het voorstel worden de deelnemers nu expliciet genoemd.
Dat de provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissarissen van de Koning deelnemers zijn
betekent dat in elk van de drie provincies deze bestuursorganen - ieder voor zich - moeten besluiten over
de wijziging. De tekst van de GR SNN moet in elke provincie eensluidend worden vastgesteld.

3. Hoofdlijnen van het voorstel
Op grond van de huidige gemeenschappelijke regeling van het SNN kan deze gewijzigd worden bij
gelijkluidend besluit van de provinciale staten van de deelnemende provincies. Gelet op de veelheid van
kleinere en grotere wijzigingen en het vervallen van artikelen, is er voor gekozen om een geconsolideerde
versie voor te leggen, een doorlopende tekst waarin de wijzigingen verwerkt zijn.

De wijzigingsvoorstellen zijn ingegeven door wijzigingen in de Wgr en in de werkwijze. Daarnaast
behoeven enkele termen en werkwijzen in de regeling aanpassing omdat die inmiddels niet meer passen
op de huidige praktijk. Getracht is om zo min mogelijk uit de Wgr te herhalen, met uitzondering van daar
waar de wettekst van de Wgr relevant is voor de leesbaarheid of voor begrip van de context.

3.1 Wijzigingen Wgr
Voor wat betreft de wijzigingen in de Wgr zijn de volgende punten van belang.

I 
De tekst uun de huidige GR SNN is hier te raadplegen: http://www.snn.eu/uoload/documenten/over-snn/gemeenschappelijke-

reqeling-snn-per- 1 -novem ber-2009.pdf.



Versterking invloed provinciale staten op begroting en jaarrekening

Een nieuw element in de Wgr is dat het dagelijks bestuur van het SNN uiterlijk op 15 april van het lopende
jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgend begrotingsjaar aanbiedt aan
provinciale staten van de deelnemers, zodat de staten deze informatie beschikbaar hebben voor de
zogeheten voorjaarsnota. Op hetzelfde moment moet eveneens de voorlopige jaarrekening aan
provinciale staten worden aangeboden. De gedachte achter deze nieuwe bepalingen in de Wgr is dat de
betrokkenheid van provinciale staten bij de betreffende gemeenschappelijke regeling, in dit geval SNN,
wordt vergroot, door te bewerkstelligen dat de beleidscyclus van het SNN en de provincie beter op elkaar
aansluiten.

Provinciale staten zijn op grond van de Wgr bevoegd een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
van het SNN. De termijn voor het geven van een zienswijze wordt verlengd van zes naar acht weken,
zodat provinciale staten van de deelnemende provincies beter in staat worden gesteld om hun zienswijze
voor te bereiden en, zo nodig en mogelijk, onderling met elkaar af te stemmen.

Algemeen bestuur
Nieuw in de Wgr is dat het algemeen bestuur de wettelijke bevoegdheid heeft om één of meer leden, de
voorzitter inbegrepen, van het dagelijks bestuur te ontslaan, indien deze niet meer het vertrouwen bezitten
van het algemeen bestuur. De mogelijkheid tot ontslag is in verantwoordingsrelaties een wezenlijk
instrument. Door de bevoegdheid tot ontslag van leden van het dagelijks bestuur in de wet te regelen
wordt de positie van het algemeen bestuur versterkt.
Opgemerkt wordt dat in het monistische bestuursmodel van een gemeenschappelijke regeling besloten
ligt, dat een ontslagen lid van het dagelijks bestuur lid blijft van het algemeen bestuur. Dat neemt niet weg
dat het bestuursorgaan dat het betrokken lid van het algemeen bestuur heeft aangewezen, kan besluiten
hem - al dan niet op eigen verzoek - ontslag te verlenen als lid van het algemeen bestuur.

De gewijzigde Wgr verplicht het dagelijks bestuur om het algemeen bestuur van het openbaar lichaam
actief inlichtingen te verstrekken. Door de wettelijke verankering van deze informatieplicht wordt de positie
van het algemeen bestuur versterkt.

Eigen bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter
Met de wijziging van de Wgr zijn enkele bevoegdheden uitdrukkelijk aan het dagelijks bestuur toegekend:
l* het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet

of de regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
* beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
* regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;
{f ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
l* tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering

van het oprichten en deelnemen aan private rechtspersonen;
* te besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur

rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of
handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het
het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

l* het nemen van, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire
maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.
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4. Artikelsgewijs overzicht
Bij elke bepaling van de gemeenschappelijke regeling is het volgende overzicht opgenomen:

transponerinqstabel
nreuw
oud

onqewiiziqd
nieuwe bepalinq
redactioneel
van rechtsweoe

type wijziging

inhoudeliik
toelichti

lß transponeringstabel
Omdat de concept-regeling een nieuwe hoofdstukindeling kent, hebben veel bepalingen een andere
plaats gekregen. Op basis van de transponeringstabel is de plaats van de huidige en voorgestelde
artikelen inzichtelijk gemaakt.

{ß type wijziging
Er zijn vijf categorieën van wijzigingen. Een wijzigingsvoorstel kan in meerdere categorieön vallen. Een
nieuwe bepaling kan zowel betekenen dat er een geheel nieuw artikel is toegevoegd als een onderdeel
van een artikel. Louter redactionele wijzigingen beogen geen inhoudelijke wijziging van de regeling. Een
voorbeeld is de wijziging van <commissaris van de Koningin> in: <commissaris van de Koning>.
Wijzigingen van rechtswege volgen rechtstreeks uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en kennen
geen beslisruimte.

* toelichting
Waar nodig ís de bepaling nader toegelicht.

Artikelen die in het geheel zijn vervallen en ook niet zijn geïncorporeerd in een ander artikel, zijn in een
aparte opsomming opgenomen.
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Arti kelsgewijs overzicht

I lnleidende en algemene bepalingen

ARTIKEL I Begripsbepalingen

Huidiqe tekst:

Artikel 1

Voorstel:

Artikel I

ln deze regeling wordt verstaan onder:
- deelnemende provincies: de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, alsmede de

provincies waarvan bestuursorganen overeenkomstig het bepaalde in artikel 40, is
c.q. zijn toegetreden;

- Nieuwe Hanze lnterregio: het samenwerkingsverband van de Nederlandse
provincies Overijssel, Fryslân, Groningen en Drenthe en de Duitse deelstaten
Bremen en Nedersaksen op grond van de op 20 maart 1991 te Bremen gesloten
overeenkomst.

Begripsbepalingen
ln deze regeling wordt verstaan onder:

a. deelnemers: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de
Koning van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen;

b. samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;
c. regeling: de gemeenschappelijke regeling SNN;
d. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Transponerinqstabel
Nieuw 1

Oud 1

Onqewiiziod
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X
Toelichting: Volgens de Wgr kunnen alleen bestuursorganen van de provincie deelnemen aan een
gemeenschappelijke regeling. Om die reden zijn de deelnemende bestuursorganen nu in art. 1

benoemd. Het tweede aandachtsstreepje is vervallen. Het SNN vervult geen rol meer bij de Nieuwe
Hanze lnterreqio.
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ARTIKEL 2 Openbaar lichaam

!.ufdrs€-lekslr

Artikel 3

Àrt¡kel 7

Voorstel

Artikel2

1. De deelnemers richten bij deze gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam op
als bedoeld in artikel 41, juncto artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.

2. Hel openbaar lichaam is genaamd Samenwerkingsverband Noord-Nederland en
gevestigd te Groningen.

De organen van het Samenwerkingsverband zijn:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter;
d. de commissies.

Openbaar lichaam
1 . Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 41 juncto artikel 8, eerste lid, van de

wet, genaamd Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
2. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is gevestigd te Groningen.
3. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks

bestuur en een voorzitter.

Transponerinqstabel
Nieuw 2
Oud 3en7

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X
Toelichting: Het nieuwe artikel 2 is een samenvoeging van de oude artikelen 3 en 7. De commissies
ziin niet langer qenoemd als orqaan. Zie daarover de toelichtinq bii artikel 21.
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ARTIKEL 3

Uuidlsejekc!

Artikel2

Voorstel

Artikel 3

Belangen

De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan,
zijn:

1. verbreding en intensivering van de samenwerking en het overleg tussen de deelnemende
provinciale besturen;

2. het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de deelnemende provinciale
besturen;

3. het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de werkzaamheden van de Europese
Unie voor de deelnemende provincies en het opstellen van gemeenschappelijke
standpunten dienaangaande;

4. het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover derden, met name de
Europese Unie en de rijksoverheid;

5. het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het bieden van een kader
voor decentralisatie van rijkstaken naar samenwerkende provincies;

6. het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende provincies en het bevorderen
van de uitwisseling van en taakverdeling tussen personeel van de deelnemende
provincies.

Belangen
De regeling heeft ten doel de belangen van de deelnemende provincies te behartigen ten
behoeve van een duurzame en innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland,
het beheer van financiële fondsen en de besteding van deze middelen en het in dat kader
faciliteren van het bestaan van een managementautoriteit ter uitvoering van Europese
programma's.

Transponeringstabel
Nieuw 3,4subden

e
Oud 2

Onqewiiziod
Nieuwe
bepalinq

X

Redactioneel X
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X
Toelichting
ln het nieuwe artikel 3 worden de belangen, ter behartiging waarvan de GR dient, aangegeven.
De belangen waarvoor de gemeenschappelijke regeling in het leven is geroepen staan in de huidige
versie in artikel 2.
De omschrijving van de belangen is in het nieuwe artikel 3 bondiger dan het huidige artikel 2 en
beoogt de belangen die in het huidige artikel 2 zijn neergelegd en die in de samenwerking vorm
hebben gekregen in de loop der jaren, in één overkoepelende formulering neerte leggen.
Ðe huidige belangenopsomming in artikel 2 bevat echter naast belangen ook meerdere taken,
verspreid in de artikelleden. Deze taken hebben een redactionele update ondergaan en staan nu
onder het artikel dat betrekking heeft op de taken opgenomen, zijnde artikel 4 onder d en e (zie
daarom ook de toelichting bij het nieuwe artikel 4).

In het nieuwe artikel 3 is opqenomen dat één van de belanqen is het faciliteren van het bestaan van

6



het dagelijks bestuur van het SNN als managementautoriteit. Het SNN voert al lang de programma'S
uit op grond van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de drie noordelijke
Þrovincies gezamenlijk. Waar de organisatie van de uitvoering van dit fonds vroeger anders was, dient
de lidstaat (voor EFRO vertegenwoordigd door het ministerie van EZ) nu managementautoriteiten te
benoemen. Op die grond is het dagelijks bestuur van het SNN sinds de vorige EFRO periode (2007-
2013) en ook in de huidige EFRO-periode, managementautoriteit voor het EFRO-programma voor
Noord-Nederland. De is dan ook evuld dit

ARTIKEL 4 Taken

Huidige tekst:

Artikel 2
De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan,
zijn:

1, verbreding en intensivering van de samenwerking en hetoverleg tussen de deelnemende
provinciale besturen;

2. het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de deelnemende provinciale
besturen;

3. het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de werkzaamheden van de Europese
Unie voor de deelnemende provincies en het opstellen van gemeenschappelijke
standpunten dienaangaande;

4. het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover derden, met name de
Europese Unie en de rijksoverheid;

5. het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het bieden van een kader
voor decentralisatie van rijkstaken naar samenwerkende provincies;

6. het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende provincies en het bevorderen
van de uitwisseling van en taakverdeling tussen personeel van de deelnemende
provincies.

Artikel 5l¡d I
I Aan het Samenwerkingsverband worden bij deze regeling overgedragen de taken en

bevoegdheden van Gedeputeerde Staten betreffende het beheer en de besteding, daarbij
inbegrepen de verstrekking van subsidies, van de middelen die mede in het kader van het
Kompas voor het Noorden door het Rijk en/of de Europese Gemeenschap aan het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland ter beschikking worden gesteld.
(...)

Voorstel

Artikel 4 Taken
Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen heeft samenwerkingsverband de
volgende taken:

a. beheer en besteding van middelen die uit Europese fondsen aan het dagelijks
bestuur van het samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld voor Noord-
Nederland en andere zaken die ter uitvoering van Europese programma's
noodzakelijk zijn;

b. beheer en besteding van andere middelen die aan het samenwerkingsverband ter
beschikking worden gesteld voor Noord-Nederland.

2
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c. Het verstrekken van subsidies en de monitoring en control hiervan ten aanzien van
de onder a en b bedoelde middelen.

d. Faciliteren en ondersteunen van samenwerking tussen de provincies, de noordelijke
gemeenten en regionale partnerorganisaties.

e. Het bevorderen van gemeenschappelijk optreden in de behartiging van Noord-
Nederlandse belangen en het verwerven van subsidiefondsen en promoten van de
Noord-Nederlandse belangen in het regionale, nationale en internationale speelveld.

Transponerinqstabel
Nieuw 4
Oud 2

5, eerste lid
Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq

X

Redactioneel X
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X
Toelichting
ln het nieuwe artikel 4 worden de taken van het samenwerkingsverband opgesomd, waarmee de
huidige situatie van door de provincies bij het SNN neergelegde activiteiten wordt weergegeven.
Eerder waren die taken meer verspreid over enkele artikelen vermeld. De in het voorstel in artikel 4
opgesomde taken betreffen een samenvoeging van de in de huidige versie in artikel 5 genoemde
taken op het gebied van uitvoeríng van de Europese fondsen voor Noord-Nederland en de in de
huidige versie in artikel 2 neergelegde taken.
Ten aanzien van sub
a: Waar middelen van het EFRO-fonds eerder aan de provincies zelf ter beschikking werden gesteld,
worden deze sinds 2007 aan het dagelijks bestuur van het SNN als managementautoriteit ter
beschikking gesteld.
b: het gaat bijvoorbeefd om middelen in het kader van MIT (MKB innovatiestimulering topsectoren), of
het REP (Ruimtelijk Economisch Programma).
c: dit heeft betrekking op de onderdelen a en b ten aanzien van de uitvoering van subsidietaken door
het SNN.
d en e: deze onderdelen betreffen een samenvoeging en redactionele update van de taken die waren
benoemd in het huidiqe artikel2.
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ART¡KEL 5

Huidioe tekst:

Artikel 5

Voorstel

Artikel 5

Bevoegdheden

1. Aan het Samenwerkingsverband worden bij deze regeling overgedragen de taken en
bevoegdheden van Gedeputeerde Staten betreffende het beheer en de besteding, daarbij
inbegrepen de verstrekking van subsidies, van de middelen die mede in het kader van het
Kompas voor het Noorden door het Rijk en/of de Europese Gemeenschap aan het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland ter beschikking worden gesteld.

2. De Provinciale Staten van de deelnemende provincies kunnen uitsluitend gelijkluidende
verordeningen vaststellen omtrent de uitoefening van de in het vorige lid bedoelde taken
en bevoegdheden.

1. Aan het samenwerkingsverband worden bijdeze regeling overgedragen de taken en
bevoegdheden van Gedeputeerde Staten van de deelnemende provincies betreffende
het beheer, de besteding, toezicht en monitoring, daarbij inbegrepen de verstrekking
van subsidies van de middelen die door of namens de deelnemers aan het
samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld.

2. De deelnemers kunnen uitsluitend gelijkluidende algemeen verbindende voorschriften
vaststellen omtrent de uitoefening van de in artikel 4 en het vorige lid genoemde taken
en de in het vorige lid genoemde bevoegdheden.

3. Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het, op verzoek en ten behoeve van één of
meerdere deelnemers of derden, verrichten van werkzaamheden.

Transponerinqsta
Nieuw 5
Oud 5

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq

X

Redactioneel X

Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: ln het eerste lid is de zinsnede vervallen "van de deelnemende provincies" omdat de
deelnemers in het eerste artikel allemaal zijn benoemd. Er is geen wijziging aangebracht in de
bevoegdheden die zijn overgedragen.
ln het tweede lid is de term "verordeningen" vervangen door "algemeen verbindende voorschriften" .

De reden hiervan is dat in de drie provincies niet alleen verordeningen (regelingen van PS), maar
bijvoorbeeld ook nadere regels of beleidsregels voor subsidieverstrekking (regelingen van GS)worden
vastgesteld.
Het derde lid legt de praktijk vast waarin het SNN niet alleen subsidieregelingen uitvoert voor de drie
provincies gezamenlijk, maar ook voor de afzonderlijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en
daarnaast voor qemeenten in Noord-Nederland.
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ARTIKEL 6

Huidiqe tekst:

Artikel 8

2 lnstitutionele bepalingen

Onverminderd wettelijke bepalingen van andere strekking en de overige bepalingen van deze
gemeenschappelijke regeling worden de bevoegdheden van het Samenwerkingsverband
uitgeoefend door het dagelijks bestuur.

Voorstel

Artikel 6
De in artikel 4 genoemde taken en de aan het samenwerkingsverband overgedragen
bevoegdheden als bedoeld in artikel 5, worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur,
behoudens wettelijke bepalingen van andere strekking en de overige bepalingen van deze
gemeenschappelijke regeling.

Transponeringstabel
Nieuw 6
Oud 8

Onoewiiziod
Nieuwe
beoalino
Redactioneel X
Van
rechtsweqe

ïype wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Dit artikel, dat eerder al regelde dat de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur heeft een redactionele update ondergaan. Dit artikel is
gebaseerd op artikel 50e van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin staat dat de
bevoegdheden die bij de regeling worden overgedragen bij het algemeen bestuur berusten tenzij bij
wet of in de regeling anders is bepaald. Medio 2009 is in de staten besloten dat het algemeen bestuur
beleidsarm opereert. Dit komt mede tot uiting in artikel 6 dat regelt dat de taken en bevoegdheden van
het samenwerkingsverband worden uitgeoefend door het dagelijks bestuur, behoudens waar
wettelijke bepalingen of de gemeenschappelijke regeling dat anders regelen. lnhoudelijk is geen
sprake van een wiiziginq.
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2a. Het Algemeen Bestuur

ARTIKEL 7

Huidiqe tekst:

Artikel 9

Voorstel

Artikel 7

1. Provinciale Staten van de deelnemende provincies wijzen als leden van het algemeen
bestuur aan:
a. drie leden van Provinciale Staten;
b. twee gedeputeerden; en
c. de commissaris van de Koningin.

2. Provinciale Staten van de deelnemende provincies wijzen voor de in het eerste lid
bedoelde leden van het algemeen bestuur plaatsvervangende leden aan als volgt:
a. voor ieder van de drie leden, bedoeld in het eerste lid onder a. wordt uit het midden

van Provinciale Staten een plaatsvervangend lid benoemd;
b. de gedeputeerden die niet zijn benoemd op grond van het eerste lid onder b, worden

benoemd als plaatsvervangende leden voor de leden van het algemeen bestuur,
bedoeld in het eerste lid onder b.

3. De griffiers van de staten van de deelnemende provincies en de directeur van het
Samenwerkingsverband zijn als adviseurs aan het algemeen bestuur toegevoegd.

1. Provinciale Staten wijzen als leden van het algemeen bestuur aan:
a. drie leden van Provinciale Staten;
b. twee gedeputeerden; en
c. de commissaris van de Koning.

2. Provinciale Staten wijzen voor de in het eerste lid onder a en b bedoelde leden van het
algemeen bestuur plaatsvervangende leden aan als volgt:
a. voor ieder van de drie leden, bedoeld in het eerste lid onder a, wordt uit het midden

van Provinciale Staten een plaatsvervangend lid benoemd;
b. de gedeputeerden die niet zijn benoemd op grond van het eerste lid onder b, worden

benoemd als plaatsvervangende leden voor de leden van het algemeen bestuur,
bedoeld in het eerste lid onder b.

3. De griffiers van de staten en de directeur van het samenwerkingsverband zijn als
adviseurs aan het algemeen bestuur toegevoegd.

Transponeringstabel
Nieuw 7
Oud I

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: De zinsneden "van de deelnemende provincies" zijn uit het artikel gehaald en aan de
eerste zin van het tweede lid is toeqevoeqd "onder a en b" omdat die leden in lid 2 worden qenoemd
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2a.1

ARTIKEL 8

Huidiqe tekst

Artikel 10
1

ln lichti ngen en verantwoord ing

Eén of meer leden van Provinciale Staten van een deelnemende provincie kunnen de
leden van het algemeen bestuur die door die Provinciale Staten zijn aangewezen,
schriftelijk inlichtingen vragen.
Een verzoek tot het geven van inlichtingen wordt ingediend bij de voorzitter van
Provinciale Staten, die daarmede handelt overeenkomstig het bepaalde in het Reglement
van orde als bedoeld in artikel 15, derde lid (lees:vierde lid), van deze
gemeenschappelijke regeling.
Een afschrift van het verzoek zendt de voorzitter van Provinciale Staten aan de voorzitters
van de Provinciale Staten van de andere deelnemende provincies.

1. Onverminderd het bepaalde in art. 16, vijfde lid, van de wet verstrekt een lid van het
algemeen bestuur aan Provinciale Staten die dit lid heeft aangewezen, alle inlichtingen
die door één of meer leden daarvan wordt verlangd.

2. Een verzoek om inlichtingen wordt ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten, die
daarmede handelt overeenkomstig het bepaalde in het Reglement van orde van
Provinciale Staten van de betreffende provincie.

3. De voorzitter van Provinciale Staten zendt een afschrift van het verzoek aan de voorzitters
van Provinciale Staten van de andere provincies.

2

3

Voorstel

Artikel 8

Transponeringstabe
Nieuw I
Oud 10

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweoe

X

Type wijziging

lnhoudeliik X
Toelichting: ln de Wgr is in artikel 16 bepaald dat een gemeenschappelijke regeling bepalingen moet
inhouden over de wijze waarop een lid van het algemeen bestuur desgevraagd door een lid van
Provinciale Staten, inlichtingen verstrekt.
Voor de leesbaarheid is daarom in het eerste lid de strekking van artikel 16, tweede lid (van
toepassing via artikel 41, eerste lid Wgr) overgenomen. Het tweede lid en het derde lid bepalen hoe
dat in zijn werk gaat. Het tweede lid is redactioneel aangepast en de verwijzing naar het reglement
van orde van het algemeen bestuur, die niet juist was, is aangepast. Voor het vragen van schriftelijke
inlichtingen wordt nu aangesloten bij het Reglement van orde van PS van de betreffende provincie en
derhalve biide procedure die in de betreffende provincie gebruikeliik is.
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ARTIKEL 9

Huidiqe tekst:

Art¡kel 1l

1

Voorstel

Artikel 9

2

Een lid van het algemeen bestuur kan door Provinciale Staten waardoor dat lid is
aangewezen, ter verantwoording worden geroepen voor het door hem of haar in dat
bestuur gevoerde beleid.
lndien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, geeft het lid van het
algemeen bestuur mondeling tijdens een vergadering van Provinciale Staten alle
verlangde inlichtingen, voor zover dat niet in strijd is met het openbaar belang.

1. Een lid van het algemeen bestuur kan door Provinciale Staten die dit lid heeft
aangewezen, ter verantwoording worden geroepen voor het door hem of haar in dat
bestuur gevoerde beleid overeenkomstig het bepaalde in het Reglement van orde van
Provinciale Staten van de betreffende provincie.

2. lndien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, geeft het lid van het
algemeen bestuur, onverminderd het bepaalde in art. 16, vijfde lid, van de wet, mondeling
tijdens een vergadering van Provinciale Staten alle verlangde inlichtingen, voor zover dat
niet in strijd is met het openbaar belang.

Transponeringstabel
Nieuw I
Oud 11

Onoewiiziqd
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

x

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: ln de Wgr is in artikel 16, eerste lid, bepaald dat een gemeenschappelijke regeling
bepalingen moet inhouden over de wijze waarop een lid van het algemeen bestuur desgevraagd door
een lid van Provinciale Staten, inlichtingen verstrekt.
Voor de leesbaarheid is daarom in het eerste lid de strekkíng van artikel 16, eerste lid Wgr (van
toepassing via artikel 41, eerste lid Wgr) overgenomen. Het tweede lid bepaalt hoe dat in zijn werk
gaat. Voor de volledigheid is de verwijzing naar artikel 16, vijfde lid, Wgr opgenomen. Net als bij het
nieuwe artikel I wordt ook hier aangesloten bij het Reglement van orde van PS van de betreffende
provincie.
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ARTIKEL 10

Huidiqe tekst:

Art¡kel 12

Voorstel

Artikel l0

Provinciale Staten kunnen aan een door hen aangewezen lid van het algemeen bestuur
ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van Provinciale Staten niet meer bezit. Artikel
50 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

Provinciale Staten kunnen aan een door hen aangewezen lid van het algemeen bestuur
ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van Provinciale Staten niet meer bezit.

Nieuw 10
Oud 12

Onoewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

X

ïype wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Artikel 16, vierde lid, Wgr (via artikel4l Wgr) geeft aan dat een gemeenschappelijke
regeling bepalingen in dient te houden over de bevoegdheid van Provinciale Staten om een lid van het
algemeen bestuur ontslag te verlenen. ln dit artikel is nu die bevoegdheid neergelegd.
De redactie van het artikel is aangepast. De verwijzing naar artikel 50 van de Provinciewet is
geschrapt. Artikel 50 Provinciewet bepaalt dat de rechter niet in de beoordeling treedt van de gronden
waarop provinciale staten tot ontslag van een gedeputeerde hebben besloten. Op grond van bijlage 1

bij de Awb kan tegen een ontslagbesluit ex art. 16, vierde lid, Wgr geen bezwaar worden gemaakt. Art.
16, vierde lid, Wgr is echter niet uitgezonderd van beroep. De gang naar de rechter is dus wel
mogelijk. Uit jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat een dergelijk ontslag zich niet leent voor een
inhoudelijke toets. De rechter toets enkel of het ontslagbesluit op de juiste wijze tot stand gekomen is.
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ARTIKEL 11

Huidioe tekst:

Art¡kel 13
1

2

Voorstel

Artikel l1

Provinciale Staten van een deelnemende provincie, alsmede een lid van Provinciale
Staten, kunnen aan het algemeen bestuur schriftelijk inlichtingen vragen over alle zaken
met betrekking tot het Samenwerkingsverband. Een verzoek tot het verstrekken van
inlichtingen wordt gericht aan het algemeen bestuur en ingediend bij de voorzitter van dat
bestuur.
De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk verstrekt. Een afschrift
van de verstrekte inlichtingen wordt vanwege het algemeen bestuur gezonden aan de
voorzitters van de Provinciale Staten van de deelnemende provincies.

'1. Het algemeen bestuur verstrekt provinciale staten alle inlichtingen die door één of meer
leden van die bestuursorganen worden verlangd. Een verzoek om inlichtingen wordt
ingediend bij de voorzitter van het algemeen bestuur.

2. De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk verstrekt. Een afschrift
van de verstrekte inlichtingen wordt toegezonden aan de voorzitters van de ProvÌnciale
Staten van de deelnemende provincies.

Transponerinqsta
Nieuw 11

Oud 13
Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

X

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: ln artikel 17 van de Wgr (van toepassing via artikel4l Wgr) is neergelegd dat de
gemeenschappelijke regeling bepalingen inhoudt over de wijze waarop door het bestuur van het
openbaar lichaam aan de Provinciale Staten inlichtingen worden verstrekt. Het eerste lid van het
voorgestelde artikel 1 1 geeft de strekking van artikel 17 weer, alsmede, samen met het tweede lid, de
wiize waarop dit qebeurt.
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2a.2 Vergaderingen van het algemeen bestuur

ARTIKEL 12

Huidiqe tekst:

Artikel l5

Voorstel

Artikel l2

1. Het algemeen bestuur beraadslaagt en besluit over alle zaken die het Samenwerkings-
verband aangaan.

2. Onverminderd het derde lid beslist het algemeen bestuur bijvolstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.

3. Op verzoek van ten minste drie leden van het algemeen bestuur die zijn benoemd door
Provinciale Staten van één van de deelnemende provincies en van wie in ieder geval
twee leden ook leden van Provinciale Staten zijn, beslist het algemeen bestuur met een
meerderheid van viervijfde van de uitgebrachte stemmen.

4. Het algemeen bestuur stelt een Reglement van orde vast ter nadere regeling van zijn
werkzaamheden.

5. Het algemeen bestuur kan advies vragen aan gezamenlijke bijeenkomende commissies
als bedoeld in artikel6, tweede lid, van deze regeling.

1. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast ter nadere regeling van zijn
werkzaamheden.

2. Onverminderd het derde lid beslist het algemeen bestuur bijvolstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.

3. Op verzoek van ten minste drie leden van het algemeen bestuur, van wie in ieder geval
twee leden tevens lid van Provinciale Staten van één van de deelnemende provincies zijn,
beslist het algemeen bestuur met een meerderheid van viervijfde van de uitgebrachte
stemmen.

Transponeringstabel
Nieuw 12
Oud 15

Onoewiiziod
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

ïype wijziging

lnhoudeliik X

ng: eerste van 15 van huidige tekst is vervallen. Uit de gemeenschappelijke
regeling blijkt immers dat het dagelijks bestuur, behoudens enkele uitzonderingen, de bevoegdheden
van het samenwerkingsverband uitoefent.
Het tweede en het derde lid zijn inhoudelijk gelijk gebleven. Het derde lid is verduidelijkt door de
toevoeging "van één van de deelnemende provincies"
Het bepaalde in het vierde lid van het huidige artikel 12 is geregeld in het eerste lid van het nieuwe
artikel 12. Het vijfde lid is vervallen. Deze bepalingen is overbodig. Als commissies zijn ingesteld, kan
alti advies worden d. Dit hoeft niet in de GR te worden
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2b. Het Dagelijks Bestuur

ARTIKEL 13

Huidiqe tekst:

Artikel 17

Voorstel

Artikel 13

1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden als leden van het dagelijks bestuur aan:
a. de commissarissen van de Koningin in de deelnemende provincies;
b. twee gedeputeerden per deelnemende provincie.

2. De in artikel 9, tweede lid, bedoelde plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur
worden door het algemeen bestuur aangewezen als plaatsvervangende leden van het
dagelijks bestuur.

3. Het dagelijks bestuur kan vertegenwoordigers van andere bestuursorganen en
instellingen alsmede van de Europese Commissie uitnodigen tot deelneming aan zijn
werkzaamheden. De voorzitters van de in artikel26 bedoelde commissies zijn bevoegd tot
een dergelijke deelneming aan de werkzaamheden.

4. De secretarissen van de deelnemende provincies en de directeurvan het
Samenwerkingsverband zijn als adviseurs aan het dagelijks bestuur toegevoegd.

1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden als leden van het dagelijks bestuur aan:
a. de commissarissen van de Koning;
b. twee gedeputeerden per provincie.

2. De in artikel 7, tweede lid sub b bedoelde plaatsvervangende leden van het algemeen
bestuur worden door het algemeen bestuur aangewezen als plaatsvervangende leden
van het dagelijks bestuur.

3. De secretarissen van de deelnemende provincies en de directeur van het
samenwerkingsverband zijn als adviseurs aan het dagelijks bestuur toegevoegd.

Transponeringstabel
Nieuw 13
Oud 17

Onoewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel x
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: Het derde lid van het huidige artikel 17 is vervallen. De bevoegdheid om derden uit te
nodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden hoeft niet in de gemeenschappelijke regeling
neergelegd te worden.
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2b.1

ART¡KEL 14
Huidiqe tekst:

Artikel l8

Voorstel

Artikel 14

lnl ichti ngen en verantwoordi ng

1. Eén of meer leden van het algemeen bestuur kunnen het dagelijks bestuur of één of meer
leden daarvan inlichtingen vragen.

2. De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingezonden aan de voorzitter van het
dagelijks bestuur.

3. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk overeenkomstig het bepaalde in het
Reglement van orde schriftelijk toegezonden aan de verzoeker. Een afschrift van de
inlichtingen wordt gezonden aan de overige leden van het algemeen bestuur en aan de
Provinciale Staten van de deelnemende provincies.

1. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen
bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

2. De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en gezonden aan de voorzitter van het
dagelijks bestuur.

3. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk gezonden aan de verzoeker. Een afschrift van
de inlichtingen wordt gezonden aan de overige leden van het algemeen bestuur en aan
de Provinciale Staten van de deelnemende provincies.

Transponerinqstabel
Nieuw 14
Oud 18

Onqewiiziod
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Dit artikel benadrukt hetgeen in artikel 19a Wgr (van toepassing via artikel 41 Wgr) is
opgenomen over het verstrekken van inlichtingen door het dagelijks bestuur aan het algemeen
bestuur. ln het tweede en derde lid is de wijze waarop dit plaatsvindt weergegeven. Het voorgestelde
artikel is inhoudeliik qeliik aan het oude artikel.

18



ARTIKEL I5

Huidiqe tekst:

Artikel 19
1

Voorstel

Artikel l5

2

De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen
bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur respectievelijk
door ieder van hen gevoerde beleid.
De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het algemeen
bestuur, waarbij de leden van het dagelijks bestuur alle door het algemeen bestuur
verlangde inlichtingen geven.

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur
verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.

2. De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het algemeen
bestuur, waarbij de leden van het dagelijks bestuur alle door het algemeen bestuur
verlangde inlichtingen geven.

Transponerinqstabel
Nieuw 15
Oud l9

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtswege

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Het artikel heeft een kleine redactionele wijziging ondergaan, maar is verder gelijk
qebleven.
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ARTIKEL 16

Huidiqe tekst:

Artikel20

Voorstel

Artikel l6

2b.2

ARTIKEL I7

Huidioe tekst:

Artikel 2l
1

Het algemeen bestuur kan aan een door hem aangewezen lid van het dagelijks bestuur
ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.
Artikel 50 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

Het algemeen bestuur kan aan een lid van het dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dit
lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

Taken

De taken van het dagelijks bestuur zijn:
. het voorbereiden van hetgeen aan het algemeen bestuur ter ovenrueging en beslissing

zalworden voorgelegd;
. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;
. de uitvoering van het in artikel 16 bedoelde beleidsprogramma en het aldaar bedoelde

uitvoeringsprogram ma;
. het gezamenlijk voorbereiden van de werkzaamheden van de Nieuwe Hanze

lnterregio;
. het voorstaan van de belangen van de samenwerkende provincies bij andere

overheidsorganen, rechtspersonen en natuurlijke personen;
. het fungeren als aanspreekpunt voor Rijk en Europese Unie met betrekking tot de

uitvoering van het Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsplan Noord-Nederland.

Transponerinqstabel
Nieuw 16
Oud 20

Onqewiiziqd
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel
Van
rechtsweqe

X

ïype wijziging

lnhoudeliik
ing: n deze bepaling is verwljzng naar 50 van e Provinciewet rapt. Artikel

50 Provinciewet bepaalt dat de rechter niet in de beoordeling treedt van de gronden waarop
provinciale staten tot ontslag van een gedeputeerde hebben besloten. ln de nieuwe Wgr is in artikel
19a bepaald dat de rechter niet in de beoordeling treedt van de gronden waarop het algemeen
bestuur tot ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft besloten. De verwijzing naar art. 50
Provinciewet is daarom niet I
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Voorstel

Artikel 17

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het informeren van de Provinciale Staten van de
deelnemende provincies omtrent de werkzaamheden van het Samenwerkingsverband.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 jo artikel 4 van de regeling zijn de taken van het
dagelijks bestuur:
. Het bevorderen van een duurzame en innovatieve economische ontwikkeling van

Noord-Nederland;
. het vertegenwoordigen van de de belangen van Noord-Nederland bij andere

overheidsorganen, rechtspersonen en natuurlijke personen op regionaal, nationaal en
internationaal niveau ;

. het fungeren als managementautoriteit in het kader van aan de regio toegekende
subsidiefondsen en fungeren als aanspreekpunt voor Rijk en de Europese Unie met
betrekking tot het beheer van die fondsen;

. De bestuurlijke aansturing van de noordelijke ambtelijke en bestuurlijke samenwerking
en van de SNN-organisatie.

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het informeren van de Provinciale Staten van de
deelnemende provincies omtrent de resultaten van de noordelijke bestuurlijke en
ambtelijke samenwerking en van de werkzaamheden van de SNN-organisatie.

Tra
Nieuw 17
Oud 21

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: ln dit artikel worden de taken van het dagelijks bestuur weergegeven. Dit betreft een
update van de bestaande tekst en het neerleggen van de praktijk in de gemeenschappelijke regeling.
Het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het AB vloeit al uit de Wgr voort en is daarom niet
in de opsomming herhaald.
Met betrekking tot het derde bolletje onder het eerste lid is het volgende van belang.
Zoals ook in de toelichting bij artikel 3 staat vermeld, voert het SNN al lang de programma's uit op
grond van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de drie noordelijke
provincies gezamenlijk.
Waar de organisatie van de uitvoering van dit fonds vroeger anders was, dient de lidstaat (voor EFRO
vertegenwoordigd door het ministerie van EZ) nu managementautoriteiten te benoemen. Op die grond
is het dagelijks bestuur van het SNN sinds de vorige EFRO periode (2007-2013) en ook in de huidige
EFRO-periode, managementautoriteit voor het EFRO-programma voor Noord-Nederland. De
qemeenschappeliike reqelinq ís dan ook aanqevuld op dit punt.
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ARTIKEL 18

Huidige tekst:

Artikel22

Voorstel

Artikel 18

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden.
2. De door Provinciale Staten van Groningen ingevolge het bepaalde in artikel22van de

Archiefwet benoemde inspecteurs oefenen het toezicht uit op de archieven van het
openbaar lichaam, een en ander onder de bevelen van het dagelijks bestuur.

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van het
samenwerkingsverband, overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen
regeling.

2. Namens de deelnemers oefent de provinciearchivaris van de provincie Groningen het
toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden.

3. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze
archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

4. lngevalvan organisatiewijziging als bedoeld in artikel 4 van de Archiefr¡¡et 1995 draagt het
dagelijks bestuur zorg voor het treffen van een voorziening voor het beheer van de
betrokken archiefbescheiden, welke ten minste inhoudt aanwijzing van degene die belast
is met het beheer.

Nieuw 18
Oud 22

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalino
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: De bepalingen over archivering zijn uitgebreid met een derde en een vierde lid. De
eerste twee leden zijn redactioneel aangepast. Volgens art. 40 Archiefwet moeten in een GR
bepalingen worden opgenomen over de zorg voor de archíefbescheiden. ln 2013 is door
gemeentelijke en provinciale archiefinspecties een notitie uitgebracht over archivering voor/door
samenwerkingsverbanden. Mede op basis van die notitie is de bepaling over archiefbescheiden
uitgebreid.
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2c.

ARTIKEL 19

Huidiqe tekst:

Artikel23
1

2

Voorstel

Artikel 19

3

De Voorzitter

Het algemeen bestuur benoemt tot voorzitter van het Samenwerkingsverband de
commissaris van de Koningin in één van de deelnemende provincies.
Het algemeen bestuur stelt een rooster vast voor het aftreden en de benoeming van de
opvolgende voorzitters van het Samenwerkingsverband, zodanig dat het voorzitterschap
bij toerbeurt voor zo mogelijk gelijke termijnen wordt vervuld door de commissarissen van
de Koningin in de deelnemende provincies.
Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de commissaris van de Koningin die
volgens het in het tweede lid bedoelde rooster de voorzitter zal opvolgen.

l. De voorzitter van het samenwerkingsverband is de commissaris van de Koning van één
van de provincies.

2. Het voorzitterschap wisselt elke twee jaar per 1 juli, bij toerbeurt in de volgorde:
Groningen, Drenthe, Fryslan. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de
commissaris van de Koning die de voorzitter zal opvolgen.

Transponeringstabel
Nieuw 19
Oud 23

Onsewiizisd
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

ïype wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: de tekst van artikel 23 over de voorzitter is aangepast, waarbij het vaststellen van een
rooster voor het voorzitterschap, zoals genoemd in het tweede lid, niet meer nodig is. ln het nieuwe
tweede lid (dat een samentrekking is van het tweede en het derde lid van het huidige artikel 23) is het
opvolgende voorzitterschap neergelegd. Er is sprake van een vereenvoudiging, niet van een
inhoudeliike wiiziqinq.
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ARTIKEL 20

Huidiqe tekst:

Art¡kel24

Voorstel

Artikel20

2d. Gommissies

ARTIKEL 21

Huidiqe tekst:

Artikel26

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en
van het dagelijks bestuur.

2. Hij bevordert een spoedige afhandeling van zaken.
3. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en
van het dagelijks bestuur.

2. Hij bevordert een spoedige afhandeling van zaken.
3. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

1. Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het
algemeen bestuur drie commissies in.

2. De drie commissies, bedoeld in het eerste lid, hebben tot taak het onderling beraad en de
coördinatie op respectievelijk de navolgende beleidsterreinen:
. commissie 1: economische kerngebieden en versterking marktsector
. commissie 2: stedelijke centra
. commissie 3: landelijk gebied

3. Het algemeen bestuur kan het aantal van en de taakverdeling tussen de in het tweede lid
genoemde commissies wijzigen.

Gedeputeerde Staten wijzen uit hun midden twee leden van iedere commissie als bedoeld
in artikel 26 aan. Gedeputeerde Staten kunnen één of meer plaatsvervangende leden van
een commissie aanwijzen indien daartoe aanleiding bestaat.

n stabel
Nieuw 20
Oud 24

Onqewiiziod X

Nieuwe
bepalinq
Redactioneel
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: nvt

Artikel2T
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Artikel29

Voorstel

Artikel2l

ARTIKEL 22

Huidiqe tekst:

Artikel23
1

2. Het dagelijks bestuur benoemt uit de leden van de commissie de voorzitter. De voorzitters
zijn zoveel mogelijk afkomstig uit verschillende deelnemende provincies.

3. De voorzitters worden benoemd voor een zittingsperiode van Provinciale Staten. Zij
kunnen tussentijds ontslag nemen. Alsdan benoemde voorzitters worden benoemd voor
de rest van de lopende zittingsperiode van Provinciale Staten.

1 . Het algemeen bestuur stelt een commissie van advies in, bestaande uit de secretarissen
van de deelnemende provincies en de directeur van het Samenwerkingsverband.

2. De in het eerste lid bedoelde commissie adviseert aan het dagelijks bestuur inzake de
onderlinge coördinatie tussen de besturen van de deelnemende provincies, inzake de
afstemming van de werkzaamheden van de provinciale besturen en gedeconcentreerde
rijksdiensten en inzake de in artikel 2, aanhef en sub 6, van deze regeling vermelde taak.

Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde
belangen.

Bestuursorganen van andere provincies kunnen op uitnodiging van het dagelijks bestuur
of op eigen verzoek deelnemen aan de werkzaamheden van de in artikel 26 bedoelde

Transponerinqsta
Nieuw 21
Oud 26,27,29

Onoewiiziqd
Nieuwe
bepalinq

X

Redactioneel
Van
rechtsweqe

X

ïype wijziging

lnhoudeliik X
Toelichting: ln de huidige gemeenschappelijke regeling zijn in artikel 26 drie met name genoemde
commissies ingesteld, waarbij is aangegeven dat het algemeen bestuur het aantal van en de
taakverdeling tussen die commissies kan wijzigen.
ln de Wgr is echter aangegeven dat het algemeen bestuur commissies kan instellen "met het oog op
de behartiging van bepaalde belangen" indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet.
De instelling van de commissies hoeft dus niet in de gemeenschappelijke regeling zelf plaats te
vinden, maar kan door het algemeen bestuur gedaan worden, mits de mogelijkheid daartoe in de
regeling is opgenomen. Zo wordt voorkomen dat in de gemeenschappelijke regeling commissies
worden genoemd die niet (meer) bestaan.
Voor adviescommissies (zoals genoemd in artikel 29) hoeft die mogelijkheid niet apart in de
gemeenschappelijke regeling te worden opgenomen en heeft het algemeen bestuur die bevoegdheid
op grond van de Wgr.
Met de voorgestelde aanpassing, die is neergelegd in artikel 21 en recht doet aan het huidige systeem
van de Wgr, wordt dus de bevoegdheid gecreëerd voor het algemeen bestuur om commissies die
geen adviescommissies zijn, in te stellen. Wanneer de nieuwe gemeenschappelijke regeling in
werking treedt moet het algemeen bestuur deze commissies dan ook (opnieuw) instellen.
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Artikel 37

Voorstel:

Artikel22

commissies. Het dagelijks bestuur beslist ter zake en bepaalt zonodig, welke de
voonruaarden van de deelneming zijn.

2. lndien de behartiging van een bijzonder belang daartoe aanleiding geeft, kunnen
bestuursorganen van andere overheidslichamen dan provincies door het dagelijks bestuur
worden uitgenodigd tot deelneming aan de werkzaamheden van een van de in artikel 26
bedoelde commissies. Het eerste lid van dit artikel is alsdan van overeenkomstige
toepassing.

1. De kosten van het Samenwerkingsverband worden door de deelnemende provincies voor
gelijke delen gedragen.

2. lndien een bestuursorgaan van een ander overheidslichaam dan de deelnemende
provincies, deelneemt aan de werkzaamheden van het Samenwerkingsverband op de
wijze als voorzien in artikel 28 van deze regeling stelt het dagelijks bestuur in
overeenstemming met het betrokken bestuursorgaan vast, welk kostenaandeel voor
rekening komt van dat andere overheidslichaam.

1. Bestuursorganen van andere provincies kunnen op uitnodiging van het dagelijks bestuur
of op eigen verzoek deelnemen aan de werkzaamheden van de in artikel 21 bedoelde
commissies. Het dagelijks bestuur beslist ter zake en bepaalt de voon¡vaarden van
deelname.

2. lndien de behartiging van een bijzonder belang daartoe aanleiding geeft, kunnen
bestuursorganen van andere overheidslichamen dan provincies door het dagelijks bestuur
worden uitgenodigd tot deelname aan de werkzaamheden van een van de in artikel2l
bedoelde commissies. Het eerste lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

3. ln het in het tweede lid bedoelde geval stelt het dagelijks bestuur in overeenstemming met
het betrokken bestuursorgaan vast, welk kostenaandeel voor rekening komt van dat
andere overheidslichaam.

Transponerinqstabel
Nieuw 22
Oud 28 en37lid2

Onqewiiziqd
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel x
Van
rechtsweqe

X

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: Het eerste en het tweede lid van artikel22 zijn inhoudelijk hetzelfde gebleven, maar wel
redactioneel aangepast. Het derde lid is aan dit artikel toegevoegd. ln de huidige versie is een
vergelijkbare bepaling opgenomen in art. 37 lid 2. Zie over de kostenverdeling verder de toelichting bij
arl.28 (nieuw)
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2e. Het Secretariaat en de medewerkers

ARTIKEL 23

Huidiqe tekst

Art¡kel 30

Voorstel

Artikel23:

'1. Het algemeen bestuur benoemt de griffier van de staten van één van de deelnemende
provincies tot griffier van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband.

2. Voor de benoeming en het aftreden van de opvolgende griffiers stelt het algemeen
bestuur een rooster vast.

3. Het in het vorige lid bedoelde rooster voorziet erin, dat als griffier van het
Samenwerkingsverband de griffier van de staten optreedt van de deelnemende provincie,
waarvan de commissaris van de Koning fungeert als voorzitter van het
Samenwerkingsverband.

4. De overige griffiers van de staten van de deelnemende provincies vervangen de griffier
van het Samenwerkingsverband bijdiens afwezigheid volgens een door het algemeen
bestuur vast te stellen rooster. Het algemeen bestuur kan daarnaast een andere persoon
als plaatsvervangend griffier van het algemeen bestuur aanwijzen.

1. Als griffier van het algemeen bestuur wordt aangewezen de griffier van provinciale staten
waarvan de commissaris van de Koning fungeert als voorzitter van het
samenwerkingsverband.

2. De griffier van het samenwerkingsverband wordt bij diens afwezigheid door de
opvolgende griffier van het samenwerkingsverband vervangen.

Transponerinqstabel
Nieuw 23
Oud 30

Onqewiiziod
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

X

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: ln het voorgestelde artikel 23 worden de vier leden van het huidige artikel 30
samengetrokken. Net als bij het nieuwe art. 19 over de voorzitter, is ook hier sprake van een
vereenvoudiging, niet van een inhoudeliike wiiziqinq.
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ARTIKEL 24

Huidiqe tekst

Art¡kel 32

Voorstel

Artikel24

1. De secretaris van de provincie waarvan de commissaris van de Koning fungeert als
voorzitter van het Samenwerkingsverband, is de secretaris van het dagelijks bestuur van
het Samenwerkingsverband. Artikel 22, derde lid, (lees: 23, derde lid) is van
overeenkomstige toepassing. Het dagelijks bestuur kan de vervanging van de secretaris
in voorkomende gevallen aan de directeur opdragen.

2. De secretarissen van de overige deelnemende provincies vervangen de secretaris van
het Sam enwerkin gsverband bij d iens afwezigheid.

1. De secretaris van de provincie waarvan de commissaris van de Koning fungeert als
voorzitter van het samenwerkingsverband, is de secretaris van het dagelijks bestuur van
het samenwerkingsverband.

2. De secretaris van het dagelijks bestuur wordt bij diens afwezigheid door de opvolgende
secretaris van het dagelijks bestuur vervangen.

3. Het dagelijks bestuur kan de vervanging van de secretaris in voorkomende gevallen aan
de directeur opdragen.

Transponerinqsta
Nieuw 24
Oud 32

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Dit artikel is redactioneel aangepast en vereenvoudigd. Zie voor de het rouleren van de
voorzitter het nieuwe art. 19 en de toelichtinq daarop.
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ARTIKEL 25

Huidiqe tekst:

Artikel 35

Voorstel:

Artikel 25

1. Voor de vervulling van zijn taken kan het Samenwerkingsverband gebruikmaken van de
ambtelijke diensten van de deelnemende provincies, indien Gedeputeerde Staten van de
betrokken provincie daarmede instemmen. Gedeputeerde Staten kunnen hun insternming
slechts weigeren, indien de vervulling van provinciale taken ernstig in gevaar komt bij het
geven van de instemming.

2. Hel dagelijks bestuur wijst de secretaris van een commissie als bedoeld in artikel 26 van
deze regeling aan uit de ambtenaren van de deelnemende provincie, waaruit de voorzitter
van de desbetreffende commissie afkomstig is. Het bepaalde in lid 1 is niet van
toepassing.

3. Voorts kan het dagelijks bestuur besluiten tot de aanstelling van personeel in dienst van
het Samenwerkingsverband. Voor deze personeelsleden zijn de regels ter zake van de
rechtspositie van ambtenaren in dienst bijde provincie Groningen van overeenkomstige
toepassing, voor zover het algemeen bestuur niet anders beslist.

Voor de vervulling van zijn taken kan het samenwerkingsverband gebruikmaken van de
ambtelijke diensten van de deelnemende provincies, indien Gedeputeerde Staten van de
betrokken provincie daarmede instemmen. Gedeputeerde Staten kunnen hun instemming
slechts weigeren, indien de vervulling van provinciale taken ernstig in gevaar komt bij het
geven van de instemming.
Op personeel in dienst van het samenwerkingsverband is de rechtspositieregeling van
ambtenaren in dienst bij de provincie Groningen van overeenkomstige toepassing, voor
zover het dagelijks bestuur niet anders beslist.

2

Transponeringstabel
Nieuw 25
Oud 35

Onoewiiziod
Nieuwe
beoalino
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

x

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Het tweede lid van artikel 35 is voor de gemeenschappelijke regeling niet meer relevant.
Zie ook het nieuwe artikel2l en de toelichting daarop.
De eerste zin van het derde lid van artikel 35 is vervallen omdat nu in de Wgr is geregeld dat het
daqeliiks bestuur bevoeqd is ambtenaren te benoemen. te schorsen en te ontslaan.
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2Í De directeur

ARTIKEL 26

Huidiqe tekst

Artikel 34

Voorstel

Artikel26

1. Het dagelijks bestuur benoemt de directeur van het Samenwerkingsverband
2. De directeur heeft de algehele leiding en coördinatie met betrekking tot de dagelijkse

gang van zaken aangaande het Samenwerkingsverband, onder andere bestaande uit het
voeren van personeels- en huisvestingsbeleid.

1. Het dagelijks bestuur benoemt de directeur van het samenwerkingsverband
2. De directeur heeft de algehele leiding en coördinatie met betrekking tot de dagelijkse

gang van zaken aangaande het samenwerkingsverband.

Transponeringstabel
Nieuw 26
Oud 34

Onqewiiziod
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweoe

X

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Volgens de Wgr is het dagelijks bestuur bevoegd regels vast te stellen over de ambtelijke
orqanisatie. De directeur voert dit beleid uit, maar dit hoeft niet specifiek in de GR te worden qereqeld.
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3 Begroting, jaarrekening en financiële bepalingen

ARTIKEL 27

Huidiqe tekst:

Artikel 36

Voorstel

Artikel2T

1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de begroting voor het daarna volgende
kalenderjaar vast volgens de bepalingen van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.

2. De bepalingen van artikel 48, eerste, derde en vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen zijn niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, indien deze
wijzigingen niet leiden tot verhoging van de door de deelnemende provincies
verschuldigde bijdragen in de kosten van het Samenwerkingsverband.

1, Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor I juli de begroting voor het daarna volgende
kalenderjaar vast.

2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 'l juli de rekening over het daaraan voorafgaande
kalenderjaar vast.

Transponeringstabel
Nieuw 27
Oud 36

Onoewiiziod
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

X

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: De bevoegdheden van het algemeen bestuur ter zake van de begroting en de
jaarrekening van het samenwerkingsverband zijn in dit artikelvastgelegd. De verwijzing naar artikel 48
Wgr is geschrapt. ln art. 48 Wgr is geregeld welke bevoegdheden Provinciale Staten hebben bij
vaststelling en wijziging van de begroting. ln de huidige GR is bepaald dat PS geen zienswijze kunnen
indienen als een begrotingswijziging niet leidt tot verhoging van de door de deelnemende provincies
verschuldigde bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband. Volgens de nieuwe GR moeten
alle begrotingswiiziginoen aan PS om een zienswiize worden voorgelegd. De Wqr geeft deze ruimte.
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ARTIKEL 28

Huidiqe tekst:

Artikel 37

Voorstel

Artikel2S

1. De kosten van het Samenwerkingsverband worden door de deelnemende provincies voor
gelijke delen gedragen.

2. lndien een bestuursorgaan van een ander overheidslichaam dan de deelnemende
provincies, deelneemt aan de werkzaamheden van het Samenwerkingsverband op de
wijze als voorzien in artikel 28van deze regeling stelt het dagelijks bestuur in
overeenstemming met het betrokken bestuursorgaan vast, welk kostenaandeel voor
rekening komt van dat andere overheidslichaam.

De kosten van het samenwerkingsverband worden door de provincies voor gelijke delen
gedragen.

Transponerinqstabel
Nieuw 28,22

Oud 37
Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel x
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: Het tweede lid is nu opgenomen in het nieuwe artikel 22, derde lid (zie toelichting artikel
22).
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4 Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Deze gemeenschappelijke regeling kan op voorstel van het algemeen bestuur worden
gewijzigd bij gelijkluidend besluit van de Provinciale Staten van de deelnemende provincies

Voorstel

Artikel29
Deze regeling kan op voorstel van het algemeen bestuur of van de deelnemers worden
gewijzigd bijgelijkluidend besluit van de deelnemers.

ARTIKEL 29

Huidiqe tekst:

Artikel39

ARTIKEL 30

Huidiqe tekst:

Artikel 40
1

2

Voorstel

Artikel 30

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koningin van andere
provincies kunnen gezamenlijk toetreding tot het Samenwerkingsverband verzoeken.
Het algemeen bestuur legt het verzoek tot toetreding, alsmede zijn advies dienaangaande
aan de Provinciale Staten van de deelnemende provincies voor. lndien de Provinciale
Staten instemmen met toelating, besluit het algemeen bestuur daartoe.

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van andere
provincies kunnen gezamenlijk toetreding tot het samenwerkingsverband verzoeken.
De deelnemers besluiten daartoe.

stabel
Nieuw 29
Oud 39

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

ïype wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Omdat niet meer over "de deelnemende provincies wordt gesproken" maar over "de
deelnemers" is dit artikel aanqepast.

Transponerinqstabel
Nieuw 30
Oud 40

OnqewiiziqdType wijziging
Nieuwe
bepalinq
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Redactioneel X

Van
rechtsweqe

X

lnhoudeliik X

loelichting: De strekking van het artikel is gelijk gebleven voor wat betreft het verzoek tot toetreding
Volgens de Wgr kunnen bestuursorganen besluiten tot het treffen van een regeling, waaronder mede
Wordt verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit de regeling. Het artikel in de
huidige GR is niet in overeenstemming met de Wgr en moet daarom worden aangepast. De
deelnemers ziin ieder voor zich bevoegd te besluiten op een verzoek tot toetreding.

ARTIKEL 31

Huidiqe tekst:

Artikel4l

Voorstel

Artikel 3l

1. Provinciale Staten van de deelnemende provincies kunnen besluiten tot uittreding uit deze
gemeenschappelijke regeling. Een besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van 1

januari van het jaar volgende op het besluit van Provinciale Staten.
2. Gedeputeerde Staten en de Commissarissen van de Koningin kunnen eveneens besluiten

tot uittreding uit deze gemeenschappelijke regeling. Het voornemen tot zodanig besluit
wordt tijdig aan de Provinciale Staten van hun provincie ter kennis gebracht. De tweede
volzin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van een besluit tot uittreding en stelt daarbij de
verplichtingen van de provincie waarvan het uittredende orgaan bestuursorgaan is, vast.

1. De deelnemers kunnen besluiten tot uittreding uit de regeling. Uittreding vindt niet eerder
plaats dan met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op de in het tweede lid
bedoelde vaststelling van de verplichtingen.

2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van een besluit tot uittreding en stelt daarbij de
verplichtingen vast.

Transponerinqstabel
Nieuw 31

Oud 41

Onoewiiziod
Nieuwe
beoalinq
Redactioneel X

Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: Het artikel is redactioneel gewijzigd. Daarnaast is de termijn van uittreding langer dan in
de huidige gemeenschappelijke regeling. Dit om eryoor te zorgen dat sprake kan zijn van een
ordentelijke afwikkeling van de verplichtingen, nu de regeling ook bedoeld is om te faciliteren dat het
EFRO-programma voor Noord-Nederland wordt uitgevoerd en het dagelijks bestuur
rnanaqementautoriteit is.
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ARTIKEL 32

Huidiqe tekst:

Art¡kel 42

Voorstel

Artikel 32

Deze gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven bij gelijkluidend besluit van
Provinciale Staten van tweederde gedeelte van de deelnemende provincies. Het dagelijks
bestuur is belast met de liquidatie van het Samenwerkingsverband.

1. Deze regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit van de deelnemers van ten minste
twee provincies en voorts indien de deelnemers daartoe besluiten.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de liquidatie van het samenwerkingsverband en stelt
daartoe een liquidatieplan op, gehoord hebbend de deelnemers.

3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en
verplichtingen van het samenwerkingsverband over de deelnemende partijen te verdelen
op een in het plan te bepalen wijze.

4. Het liquidatieplan beschrijft alle onden¡r¡erpen die geregeld moeten worden om de
rechtspersoon te ontmantelen en omvat ten minste de volgende punten:

. Balansafwikkeling;
¡ Financiële prognose liquidatie;
o Jaarrekening;
¡ Verrekening liquidatiesaldo;
¡ Administratieve liquidatie;
r Een regeling van de gevolgen van opheffing voor het personeel;
o lndien van toepassing: de afwikkeling van de activiteiten en verantwoordelijkheden

van (onderdelen van) het openbaar lichaam als managementautoriteit in Europese
subsidieprogramma's;

. Stappenplan en planning.
5. De organen van het samenwerkingsverband blijven zo nodig na het tijdstip van opheffing

van de regeling in functie voor zover dit tot vereffening van het vermogen noodzakelijk is,
totdat de liquidatie is voltooid. Bijde vereffening wordt het liquidatieplan betrokken.

Transponerinqstabel
Nieuw 32
Oud 42

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel x
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: De deelnemende bestuursorganen van de GR SNN kunnen besluiten tot opheffing. Om
ervoor te zorgen dat opheffing van de GR zorgvuldig geschiedt, is de regeling voor uittreding
uitgebreid. Zo is uitgebreider beschreven wat de inhoud is van het door het dagelijks bestuur op te
stellen liquidatieplan. Over dit plan moeten alle deelnemers gehoord worden.
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5 Overgangs- en Slotbepalingen

ARTIKEL 33

Huidiqe tekst:

Artikel43

Voorstel

Artikel33

Deze gemeenschappelijke regeling is in werking getreden op 1 juli 1992.

Deze regeling is in werking getreden op I juli 1992.

stabel
Nieuw 33
Oud 43

Onqewiiziod
Nieuwe
bepalinq
Redactioneel x
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik
Toelichting: Het woordje "gemeenschappelijk" is vervallen gelet op de begripsomschrijving in het
nieuwe art. 1.
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ARTIKEL 34:

Huidiqe tekst:

Art¡kel44
1

2

Voorstel:

Artikel 34

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden aangehaald als
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Het algemeen bestuur evalueert iedere vier jaar de werking van deze
gemeenschappelijke regeling. Het legt zijn bevíndingen voor aan de Provinciale Staten
van de deelnemende provincies.

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt aangehaald als
gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Transponerinqstabel
Nieuw 34
Oud 44

Onqewiiziqd
Nieuwe
bepaling
Redactioneel x
Van
rechtsweqe

Type wijziging

lnhoudeliik X

Toelichting: ln de huidige GR is een evaluatiebepaling opgenomen. ln de nieuwe GR is deze
bepaling komen te vervallen.
ln de praktiik wordt het functioneren van de GR SNN ook periodiek qeëvalueerd.
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IN HET VOORSTEL GEHEEL VERVALLEN ARTIKELEN

Artikel 4 (oud)

1. Onverminderd het elders in deze regeling bepaalde komen aan het
Samenwerkingsverband geen andere bevoegdheden toe dan die welke het van
rechtswege bezit om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen en de bevoegdheid
tot het aanstellen van personeel op publiekrechtelijke grondslag.

2. De organen van de deelnemende provincies kunnen ter behartiging van de belangen,
vermeld in artikel 2, bevoegdheden overdragen aan het Samenwerkingsverband.
Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning doen van hun voornemen tot
overdracht van één of meer bevoegdheden tijdig mededeling aan de Provinciale Staten
van hun provincie.

Toelichting: Dit artikel is vervallen.

Artikel 6 (oud)
1. De Provinciale Staten van de deelnemende provincies kunnen voorzien in het houden van

gemeenschappelijke vergaderingen van de Provinciale Staten. Plaats en tijdstip van deze
gemeenschappelijke vergaderingen worden vastgesteld door de gezamenlijke voorzitters
van provinciale staten op voorstel van de voorzitter van het Samenwerkingsverband.

2. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen voorzien in het houden van
gezamenlijke vergaderingen van door hen op grond van de Provinciewet ingestelde
commissies.

Toelichting: Dit artikel is overbodig. De deelnemers zijn altijd bevoegd om gemeenschappelijke
vergaderingen te beleggen.

Artikel l4 (oud)
1. Het algemeen bestuur kan deskundigen, niet zijnde leden van het algemeen bestuur,

uitnodigen de vergadering bijte wonen voor het geven van informatie en advies.
2. Het algemeen bestuur kan de voorzitters en leden van Gedeputeerde Staten van andere

provincies uitnodigen tot deelneming aan zijn beraadslagingen over bepaalde
onderwerpen.

Toelichting: Dit artikel is overbodig. Hiervoor is geen grondslag nodig in de GR.

Artikel l6 (oud)
1. Het algemeen bestuur stelt het ontwerp van het beleidsprogramma voor het

Samenwerkingsverband vast en legt dit ontwerp ter vaststelling voor aan de Provinciale
Staten van de deelnemende provincies.

2. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur, gehoord de Provinciale Staten van de deelnemende
provincies, een uitvoeringsprogramma vast. lndien het uitvoeringsprogramma afwijkt van
het beleidsprogramma, behoeven die afwijkingen de instemming van de Provinciale
Staten van de deelnemende provincies.

3. Na afloop van een begrotingsjaar doet het algemeen bestuur verslag over de uitvoering
van het in het vorige lid bedoelde uitvoeringsprogramma aan de Provinciale Staten van de
deelnemende provincies.

Toef ichting:Volgens art. 47b van de nieuwe Wgr zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam
vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene
financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan Provinciale Staten van
de deelnemende provincies. Verder is in de nieuwe Wgr (art. 48) bepaald dat de
ontwerpbegroting niet zes, maar acht weken voor het beoogde moment van vaststelling door
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het algemeen bestuur aan PS wordt gestuurd, zodat PS een zienswijze kunnen indienen.
Provinciale Staten van de deelnemers kunnen derhalve invloed uitoefenen op het beleid en
krijgen ook jaarlijks, bij toezending van de voorlopige jaarrekening, inzicht in de uitvoering.
Omdat in de nieuwe Wgr is voorzien in invloed van Provinciale Staten op het beleid en de
begroting, is het oude artikel 16 geschrapt.

Artikel 25 (oud)
1. De voorzitter vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband in en buiten rechte. Hij kan

deze vertegenwoordiging aan een andere persoon opdragen.
2. De voorzitter vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband in de Stuurgroep van de

Nieuwe Hanze lnterregio.
Toelichting: Dit artikel is vervallen omdat dit in de nieuwe Wgr wordt geregeld (art. a6d).

Artikel 3l
1. De griffier zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van het algemeen bestuur

De verslagen worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aangeboden.
2. Door de griffier worden alle stukken die van het algemeen bestuur uitgaan, mede

ondertekend.

Toelichting: De Wgr verklaart een aantal artikelen uit de Provinciewet van overeenkomstige
toepassing op het houden en de orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur
(art. 22 en art. 41 lid 1 sub f Wgfl. Onder andere art. 32a Provinciewet is van
overeenkomstige toepassing verklaard. ln dat artikel is bepaald dat de stukken die van
provinciale staten uitgaan, door de commissaris worden ondertekend en door de griffier
medeondertekend. Nu in de Wgr is geregeld dat de griffier mede ondertekent, hoeft dit
niet in de GR te worden geregeld. Verder is in het nieuwe arl.12 van de GR geregeld dat
het algemeen bestuur een reglement van orde vaststelt ter nadere regeling van zijn
werkzaamheden. Het huidige artikel 31 is hiermee overbodig geworden.

Artikel 33

1. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van het dagelijks
bestuur. De verslagen worden zo spoedig mogelijk ter vaststelling aangeboden.

2. Door de secretaris worden alle stukken die van het dagelijks bestuur uitgaan, mede
ondertekend.

Toelichting: Artikel 33 is vervallen. Het staat het dagelijks bestuur vrij hiervoor zelf een regeling te
treffen. Een grondslag in de GR is niet nodig.
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Noordelijke
Rekenkarier

Aan:
Provincie Drenthe
Ter attentie van Mewouw Mr. A. van Schreven
Directeur Provinciale Organisatie
Postbus rzz
g4o; BJ Assen

i'J{'.: 
oL fl l5ró9 -/9ó

¡rqr:k.; 
*7 u(1. ?û15

Betreft:
Contactpersoon:
Assen

voorstel tot technische aanpassing GR NRK zor3
Mevrouw Mr. A. Wilkens (afdeling juridische zaken)
5 oktober zor.5

Geachte mevrouw Van Schreven,

Bijgaand treft u aan een voorstel tot technische aanpassing van de bestaande
gemeenschappelijke regeling NRK 2013.
Deze technische aanpassing is nodig want de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is
per 1-1-2ot5 gewijzigd.
De wetgever biedt de provinciebesturen tot St-12-2oL5 de gelegenheid de geldende
regelingen aan te passen.
Het bijgaande voorstel tot technische aanpassing is vastgesteld door het College van de
Noordelijke Rekenkamer in zijn vergadering van woensdagmorgen 3o september.

De Gemeenschappelijke Regeling NRK zor3 kan uitsluitend worden gewijzigd bij
gelijkluidend besluit van de drie Noordelijke vergaderingen van PS.
Ter voorbereiding van deze gecoördineerde besluiworming heeft de afdeling
Juridische Zaken de NRKverzocht het voorstel tot aanpassing tijdig aan te leveren.
De Programmaraad van de NRK, waarin namens PS Drenthe, drie Statenleden
vertegenwoordigd zijn, komt voor het eerst weer bijeen op dinsdagavond z7 oktober.
Het bijgaande voorstel tot wijziging wordt dan aan Programmaraad dan ter
kennisgeving overlegd.
Mochten er in dat beraad nog bepaalde zienswijzen naar voren worden gebracht, dan
zal ik u daarover per omgaande informeren.
Het bijgaande voorstel is heden ook toegezonden aan de provinciebesturen van Fryslân
en Groningen.

Met wiendelijke groet

Dr. Michiel Herweijer
Directeur Noordelijke Rekenkamer

Dr. Nassaulaan 5 | 94or HJ Assen I oSgz -go4 7go
www. noordelij kerekenkamer. nl



Technische Aanpassing Gemeenschappeliike Regelins Noordeliike Rekenkamer

L. Aanleidins

Op 1- januari 201"5 is de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen 20L5 in werking getreden. Aan

provincies en gemeenten wordt een termijn van één jaar geboden om de geldende

gemeenschappelijke regelingen aan te passen aan de vereisten van de nieuwe wet.1

Voor de geldende Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer 2013 betekent de

wetswijziging dat enkele bepalingen met betrekking tot de termijnen in de begroting-rekening-cyclus

moeten worden aangepast. Deze notitie bevat daartoe een voorstel.

ln deze notitie worden alleen de noodzakeliik seachte tekstaanpassinsen besproken. Bij het bespreken

van de door de wetswijziging noodzakelijk geworden tekstaanpassingen volgen wij de volgorde van de

genummerde artikelen van de huidige gemeenschappelijke regeling (zie: bijlage 2).

Ter voorbereiding is een eerste versie van dit voorstel voorgelegd aan de afdelingen juridische zaken

van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, en is het ingewonnen commentaar overgenomen.

De verdere stappen in de procedure zijn

. voorlegging aan het College van de Noordelijke Rekenkamer (op 30 september 2015)

. voorlegging aan Programmaraad van de Noordelijke Rekenkamer (op 27 oktober 2015) ter
kennisname

o vaststelling van gelijkluidende wijziging in drie Statenvergaderingen (voor het eind van jaar)

De provincie Groningen plant de aanpassingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen
waaraan de provincie deelneemt als volgt:

o GS - 13 oktober 2015
o PS - L6 december 2015

o Verzoek aan het College van de NRK om haar wijzigingsvoorstel in te dienen op maandas 28

september

1 Brief, Minister Plasterk, Wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, 5-L2-2015

L

a De mogelijkheden van PS om invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van een
samenwerkingsverband waar de provincie aan deelneemt zijn vergroot.
Rekenkamercommissies krijgen meer bevoegdheden om onderzoek te doen bij
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld op het vlak van de jeugdzorg).

De wijziging van de WGR brengt ook met zich mee dat hoofdstuk Xl is vervallen. Daarmee is

de wettelijke grondslag voor de acht zogeheten Plusregio's (bijvoorbeeld Regio Twente)
vervallen.

GS heeft vanaf L-L-2015 de mogelijkheid een BVO (een bedrijfsvoeringsorganisatie) aan te
gaan samen met andere GS-besturen. Er is sprake van een eenvoudige, ongelede
bestuurlijke structuur, maar wel met rechtspersoonlijkheid. De BVO mag alleen worden
ingezet op zogeheten beleidsarme taken zoals PIOFACH.

a

a

a



2. Titelwaaronder reseling kan worden aansehaald

Omdat enkele kleine wijzigingen noodzakelijk zullen zijn, wordt voorgesteld om (pagina 1)

. Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkomer 201'3

te wijzigen in:

o Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkomer 2015

3. Kadernota + gewiizigde termiin

ln artikel 47b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2015 is bepaald dat: "(...) het

gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 75 opril van het jaor voorafqoande aan dat waarvoor de

begroting dient, de olgemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aon de

Provinciale Staten van de deelnemende provincies".

Gelet op dit artikel wordt voorgesteld om de eerste zin van artikel 25 over het Jaarverslag te wijzigen

van:

De Noordelijke Rekenkomer stelt elk jaar voor L april het verslog vost van haar werkzaømheden

over het voorofgaande joor.

naar:

De Noordelijke Rekenkomer stelt elk joar voor L5 opril het verslog vost von haar
werkzaomheden over het voorafgaande joor.

Verder wordt een nieuw lid toegevoegd aan artikel 26 over de Begroting. Dit nieuwe lid (artikel 26, lid

1) luidt:

a De Noordelijke Rekenkamer stelt elk joar voor L5 opril olgemeen finonciële en beleidsmatige

koders voor de begroting van het doarop volgende jqor vost en stelt de voorlopige jaorrekening

vqst. De Noordelijke Rekenkomer zendt deze documenten toe oon Provinciole Stoten von de

deel ne mende provi ncies.

Verder worden de leden van artikel 25 vernummerd.

4. Termiin vaststellins besroting

ln artikel 47 ,lid 2, WGR 2015 staat: "(...) het gemeenschoppelijk orgoan zendt de begroting binnen twee

weken no vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 ougustus von het joar voorofgaande aan dot wdarvoor

de begroting dient, aon Onze Min¡ster von Binnenlondse Zaken en Koninkrijksrelaties."

ln vergelijking met de oude wetstekst is de termijn voor indiening bij BZK met twee weken verlengd.

Dit is aanleiding om het huidige eerste lid van artikel 26 GR NRK 2015 te herzien van:

a

a
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De Noordelijke Rekenkomer stelt joorlijks voor L juli de begroting voor het daarna volgende

kalenderjaor vast volgens de bepalingen von ortikel 48 von de Wet Gemeenschoppet¡ke

Regelingen.

naar

De Noordelijke Rekenkamer stelt jøarlijks voor 15 juli de begroting voor het daqrna volgende

kølenderjoor vqst met inachtneming vdn de bepalingen van artikel 48 vqn de Wet

Ge mee nscha ppelij ke Rege linge n.

5. Bekendmaking wiizising Gemeenschappeliike Reselins

ln de nieuwe WGR zijn nu voorzieningen getroffen met betrekking tot de kennisgeving en

bekendmaking. We citeren artikel42. WGR 20L5:

1. Het provinciebestuur dot doortoe bij de regeling is oangewezen dan wel, indien bij de regeling
een openbaor lichaom, een bedrijfsvoeringsorgonisotie of een gemeenschappelijk orgdon wordt
ingesteld, het bestuur van de provincie van de ploots van vestiging, zendt de regeling aan
gedeputeerde stoten von de deelnemende provincies.

2. Het provinciebestuur dot doartoe bij de regeling is aongewezen onderscheidenlijk het bestuur
van de provincie von de plaots von vestiging maokt de regeling tijdig in alle deelnemende
provincies bekend door kennisgeving von de inhoud doarvon de Staotscourant. Artikel 737 von

de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

3. De regeling treedt in werking op de in de regeling aongewezen dag. De regeling treedt niet in
werking voordat zij is bekendgemaakt.

4, Het eerste, tweede en derde lid zijn von toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging of
opheffing van de regeling, olsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

Deze wetswijziging heeft gevolgen voor artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling NRK 2013. Het

voorstel is om de huidige redactie:

De vostgestelde regeling treedt in werking no bekendmaking door de drie deelnemende
provincies in het Provinciaal Blod.

te wijzigen in:

Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking van besluiten tot het

vaststellen, wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling, Bekendmaking vindt plaats in de

Staatscourant.

De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

6. Citeertitel

Als gevolg van de bovenstaande wijzigingen is het voorstel om het artikel 34 van de

Gemeenschappelijke Regeling NRK 2013 te wijzigen van:

o

a

a

a

a
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Deze regeling wordt oangegoon voor onbepaolde tijd en kan worden aangehoold ats

Gemeenschoppelijke Regeling Noordelijke Rekenkqmer 20L3

naa r

Deze regeling wordt dangegaan voor onbepaalde tijd en wordt aongehaald ols

Gemeenschoppelijke Regeling Noordelijke Rekenkqmer 20L5

7. Vraagstellins
o Kunt u instemmen met de wijzigingen zoals voorgesteld onder de punten 2 tot en met 6?

ln bijlage 1 zijn de voorgestelde wijzigingen reeds doorgevoerd.

ln bijlage 2 treft u de geldende regeling.

a

4



V
lo bureau gron ingen d renthe

voorstel

Aan het

datum

onderwerp

voorstel

Algemeen bestuur van het OV-bureau

15 september 2015

Wijziging gemeenschappelijke regeling OV-bureau

Het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling van het OV-bureau Groningen

Drenthe, inclusief gewijzigde toelichting, met positief advies ter besluitvorming toezenden

aan gedeputeerde staten van Groningen, gedeputeerde staten van Drenthe en burgemeester

en wethouders van Groningen.

Wijziging Wet gemeenschappeliike regelingen
De noodzaak tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) OV-bureau komt voort
uit de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) is op l januarí 2015 in werking getreden. Het
belangrijkste doel van de wetswijzigingen is de publiekrechtelijke samenwerking tussen
decentrale overheden te verbeteren door o.a. de gevolgen van de dualisering voor de Wet
gemeenschappelijke regelingen voor het openbaar lichaam te regelen, de positie van het
algemeen bestuur en die van raden/staten op de begroting en rekening te versterken en door
invoering van een bestuursvorm met rechtspersoonlijkheid voor bedrijfsvoeringstakenl.

omschrijving

ln de begroting- en verantwoordingscyclus van gemeenschappelijke regelingen is een aantal
wijzigingen doorgevoerd die erop gericht zijn de invloed van raden/staten op het

samenwerkingsverband te versterken. Daarnaast hebben een aantal wijzigingen betrekking op
de structuur van een gemeenschappelijke regeling. Deze onderdelen van de wetswijziging
vragen om een aantal technische aanpassingen van de GR OV-bureau. De GR moet voor L

januari 2016 zijn aangepast. De toelichting op de GR dient overeenkomstig te worden
aangepast.

Belangrijkste wijzigingen GR OV-bureau

Aanpassing GR OV-bureauArtikelWGR Wijzisine
Op grond van art. 22lid 2 GR OV-
bureau komt de bevoegdheid tot
benoemen directeur nu toe aan

AB. Nu de wet uitdrukkelijk
bepaalt dat dit een bevoegdheid
is van het DB moet deze bepaling
worden aangepast. De

bevoegdheid is door het AB

overigens overgedragen aan het
DB dmv delegatiebesluit. ln
praktijk verandert er dus niks,

enkel technische aanpassing

s7b Het DB is bevoegd ambtenaren te
benoemen, te schorsen en te ontslaan

ss lid 2 Het DB zendt de begroting twee
weken na vaststelling maar in ieder
geval voor L augustus (was 15 juli) van

voorafgaande iaar aan Minister BZK

Het AB stelt voor l juli de

begroting vast, zie artikel 25 GR

OV-bureau. Voorstel is dit te
wijzigen in 31juli.

t 
De bedri¡fsvoeringsorganisatie kan alleen worden ingesteld bij gemeenschappelijke regelingen waaraan

uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders deelnemen.
t



toelicht¡ng

bijzonderheden

l" bureau gron¡ngen d renthe

Besluitvormingsproced ure
De GR OV-bureau is gesloten tussen gedeputeerde staten van Drenthe, gedeputeerde staten
van Groningen en burgemeester en wethouders van Groningen. Deze colleges zijn bevoegd
tot wijziging van de GR bij gelijkluidend besluit en op voorstel van het algemeen bestuur van

het OV-bureau. Provinciale staten en gemeenteraad moeten toestemming verlenen aan
wijziging van de GR OV-bureau, Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens
strijd met het recht of het algemeen belang.

Omdat toestemmíng moet worden verkregen van staten en raad wordt voorgesteld de
colleges het wijzigingsbesluit te laten vaststellen eind oktober onder voorbehoud van

instemming met de wijziging door staten en raad in december. Op die manier wordt
voorkomen dat met besluitvorming moet worden gewacht tot toestemming van staten en

raad is verkregen.

Op grond van artikel 53 WGR dient het bestuur van de provincie van de plaats van vestiging
het besluit tot wijziging van de GR OV-bureau toe te zenden aan de deelnemende gemeente

en provincies en dient het besluit te publiceren in de Staatscourãnt.

s8b Het DB zendt voor 1.5 april van

voorafgaande jaar waarvoor begroting
dient de algemene financiële en

beleidsmatige kaders en de voorlopige
jaarrekening aan raden en staten

Het betreft hier de kaderbrief.
Voorstel is om hiervoor geen
termijn op te nemen in de GR
OVB, dus dan geldt de wettelijke
termijn van L5 april. ln de
praktijk wordt echter gestreefd
de kaderbrief gereed te hebben
op 1 februari.

59 Het DB zendt de ontwerpbegroting
acht weken voordat zij aan AB wordt
aangeboden aan raad en staten

Het AB dient begroting voor l juli
vast te stellen. Als raad en staten
acht weken hebben gerekend
vanaf L mei (art. 25 GR OV-
bureau) dan hebben ze tot 26
juni om zienswijzen in te dienen.
Het AB heeft daarna nog maar 4
dagen om de zienswijzen te
beoordelen en de begroting vast
te stellen. Voorstel is de datum
van l juli te wijzigen in 31juli

2
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Wijzigingsbesluit Gemeenschappeliike Regeling Openbaar Lichaam OV-

bureau Groningen Drenthe van de gemeente Groningen en de provincies

Groningen en Drenthe

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

en Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar

Lichaam OV-bureau Groningen Drenthe van [datum],

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de wijziging daarvan (Staatsblad 2015 nr.4661,

Besluiten

De volgende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau

Groningen Drenthe van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe van l-
januari 2005 vast te stellen

Artikel 1

Artikel 11 lid L wordt gewijzigd als volgt

Artikel2

Artikel 22lid 2 wordt gewijzigd als volgt

Bestaande tekst Gewijzigde tekst
De deelnemende bestuursorganen kunnen aan

het algemeen bestuur schriftelijk in lichtingen
vragen over alle zaken met betrekking tot het
Openbaar Lichaam OV-bureau.

De deelnemende bestuursorganen, alsmede
een lid van die bestuursorganen, kunnen aan

het a lgemeen bestuur schriftelijk inlichtingen
vragen over alle zaken met betrekking tot het
Openbaar Lichaam OV-bureau.

Gewijzigde tekstBestaande tekst
Het dagelijks bestuur beslist omtrent
benoeming, schorsing en ontslag van de

directeur.

Het algemeen bestuur beslist omtrent
benoeming, schorsing en ontslag van de
directeur. De benoeming geschiedt uit een door
het dagelijks bestuur op te maken aanbeveling.

Artikel3



Gewijzigde tekstBestaande tekst
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 3L juli
de begroting voor het daarna volgende
kalenderjaar vast volgens de bepalingen van
artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke

regelingen.

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor L juli

de begroting voor het daarna volgende

kalenderjaar vast volgens de bepalingen van

artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke

regelingen.

Artikel 25 lid L wordt gewijzigd als volgt

Artikel4

Artikel 25 lid 3 wordt gewijzigd als volgt

Artikel5

Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt

Artikel6

De toelichting op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente

Groningen en de provincies Groningen en Drenthe wordt overeenkomstig deze wijzigingen

aangepast.

ArtikelT

L Gedeputeerde Staten van Drenthe dragen zorg voor de bekendmaking van besluiten tot het
vaststellen, wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling. Bekendmaking vindt plaats in de

Staatscoura nt.
2. De regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, tenzij bij besluit van

Provinciale Staten anders is bepaald.

Aldus besloten,

Assen/G roningen, [datum]

Gewijzigde tekstBestaande tekst
De bepalingen van artikel 59, eerste, derde en

vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke

regelingen zijn niet van toepassing op
wijzigingen van de begroting, indien deze
wijzigingen niet leiden tot verhoging van de
door de deelnemende bestuursorganen
verschuldigde bijdragen in de kosten van het
Openbaar Lichaam OV-bureau.

De bepalingen van artikel43, eerste, derde en

vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke

regelingen zijn niet van toepassing op
wijzigingen van de begroting, indien deze

wijzigingen niet leiden tot verhoging van de

door de deelnemende bestuursorganen
verschuldigde bijdragen in de kosten van het
Openbaar Lichaam OV-bureau.

Gewijzigde tekstBestaande tekst
Overeenkomstig de daa rtoe strekkende
wettelijke bepalingen stelt het algemeen
bestuur jaarlijks voor 1 juli de rekening over het
daa raa n voorafgaande kalenderjaa r vast.

Overeenkomstig de daa rtoe strekkende
wettelijke bepalingen stelt het algemeen
bestuur jaarlijks voor 15 juli de rekening over
het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast.



Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,

Voorzitter

Secretaris

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,

Voorzitter

Secretaris

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen,

Voorzitter

Secreta ris
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Het algemeen bestuurvan het openbaar lichaam de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe;

ingevolge artikel 36 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsdienst Drenthe bevoegd tot
het wijzigen van de regeling;

overwegende dat wijziging per l januari 2015 van de Wet gemeenschappelijke regelingen reden geeft

tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling;

dat bij de bedoelde wetswijziging ook de nieuwe rechtsvorm van "bedrijfsvoeringsorganisatie" is

ingevoerd;

dat de wetgever volgens het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, ofwel "Wetsvoorstel VTH",

Kamerstuk nummer 33 872)voornemens is gemeenten en provincies ertoe te verplichten dat

omgevingsdiensten worden ingesteld als openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke

regelingen;

dat de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe de rechtsvorm van openbaar lichaam reeds heeft zodat de

rechtsvorm van bedrijfsvoeringsorganisatie, in de redelijke verwachting dat deze wet in beginsel in 2016

in werking treedt, niet in overweging wordt genomen;

dat het voorts gewenst is om enkele wetstechnische gebreken te herstellen en enige wijzigingen van

ondergeschikte aard aan te brengen;

gelet op de verkregen toestemming van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en van

Provinciale Staten van de provincie Drenthe, alsmede op de naar voren gebrachte zienswijzen van hun

colleges;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 28 september 2015 en van 30 november 20L5;

BESLUITEN

Artikel 1-:

Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe, waarbij de

cursieve aanduidingen slechts dienen ter verduidelijking en niet in de geconsolideerde versie worden

opgenomen:

De Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten

L. De considerans wordt gewijzigd als volgt:



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

3. Artikel 2 lid 3 wordt gewijzigd als volgt:

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

5. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd

De colleges: De colleges van de

deelnemers
De colleges: De colleges van
Burgemeester en Wethouders von de
deelnemende gemeenten en het college
van Gedeputeerde Staten von de

Drenthe;

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 m¡lieuwet- 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
gezomenlijke 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.

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 7 bedoelde
tqken is een unoniem besluit von het
algemeen bestuur nodig. Dit geldt niet
voor bij of krachtens wettelijk voorschrift
oan omgevingsdiensten opgelegde token.

Het openbaar lichaam kent, onverminderd

de mogelijkheid tot het instellen van

bestuurscommissies als bedoeld in artikel

L2 van deze regeling, de volgende

bestuursorga nen:

a. Het algemeen bestuur;

b. Het dagelijks bestuur;

c. De voorzitter.

[geschrapt per 1 januar¡ 2016]



6. ln artikel 6 lid 1 wordt de eerste volzin geschrapt

7. Artikel 6 l¡d 3 wordt als volgt gewijzigd

8. Artikel 6 lid 4 wordt gewijzigd als volgt:

9. Artikel 6 lid 6 wordt gewijzigd als volgt

L0. Artikel 7 lid 2 en lid 3 wordt gewijzigd als volgt:

L. 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.

3. De leden van het algemeen bestuur
worden aangewezen voor een z¡ttingsduur
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.

3. [geschrapt per 1-L-2016]

4. De voorzitter en de secretaris worden
door en uit het algemeen bestuur
gekozen.

4. [geschrapt per 1-1-2016]

Een lid van het algemeen bestuur kan te

allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt

door mededeling aan het algemeen

bestuur.

lngeval von ontslog deelt het lid dit
onverwijld mede aan het algemeen
bestuur.

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 L/5" 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 dít
nodig acht.

2. [geschrapt per 1-1-2016]

3. [geschrapt per 1-1-2016]



11. Artikel 7 l¡d 5 wordt gewijzigd als volgt

12. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt

L3. ln artikel 9 lid 3 worden twee woorden verwisseld:

5. Artikel 15, eerste lid Gemeentewet en

artikel 1-5, eerste lid Provinciewet, Artikel
33 Waterschapswet en X8 Kieswet zijn van

overeenkomstige toepassing op de leden
van het algemeen bestuur.

5. Artikel L5, 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.

Artikel 8 Geheimhouding
Het algemeen bestuur kan in een besloten
vergadering, op grond van de belangen,
genoemd in artikel L0 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, geheim houding
opleggen. Deze wordt door hen die bij de

behandeling aanwezig waren en allen die
van het behandelde ofde stukken kennis
dragen, in acht genomen, totdat het
algemeen bestuur haar opheft.

[geschrapt per 1-1-2016]

3. Op vergaderingen als bedoeld in lid 2
het is bepaalde van lid L 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. lndien 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
rs 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. lndien
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.



L4. Het opschrift van artikel 11, alsmede artikel 11 worden gewijzigd als volgt:

15. ln artikel 12 lid l wordt een woord gewijzigd

16. Artikel L3 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 11 lnlichtingen- en

verantwoordingsplicht algemeen bestuur

Bij het afleggen von verantwoording en
het verstrekken van inlichtingen aon een
rood of een lid van een road, of aon
Provinciole Staten of een lid van
Provinciole Stoten, is het reglement von
orde van die raod respectievelijk
P rovi n cia I e State n va n toe possi n g.

Artikel 11 lnlichtingen- en

ve ra ntwoo rdingsplicht

1. Het algemeen bestuur geeft aan de

raden respectievelijk provincia le staten

van de deelnemers de door één of meer

leden van die raden of staten 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 líd 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 líd heeft
aa ngewezen ter verantwoording worden
geroepen voor het door hem gevoerde

beleid, op de wijze die door dat
bestuursorgaan is bepaald.

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
24van de Wet en bestuurscommissies als

bedoeld in artikel 25 van de Wet
instellen.

Artikel 13 Samenstelling
Het oantal door en uit het olgemeen
bestuur oangewezen leden van het
dogelijks bestuur bedroagt minimoal 4 en

maximoal6. Eén lid is ofkomstig van het
college von de provincie. Het algemeen

bestuur neemt een evenwichtige
verspreiding over het werkgebied van de

Reqionale Uitvoeringsdienst in acht.

Artikel L3 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.



L7. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt

18. Artikel 15 lid 8 wordt gewijzigd als volgt:

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

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

[geschrapt per L-1-20L6]

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.

Artikel 17 lnlichtingen- en

verantwoordingsplicht dogelijks bestuur

T.Bijhet afleggen vqn verontwoording en

het verstrekken van inlichtingen aon een

road of een lid van een rood, of aon

Provinciale Stoten of een lid von

Provinciale Staten, is het reglement von

orde von die rood respectievelijk

P rovi n ci o I e State n va n toe possi n g.

2. De aflegging van verantwoording aon

het algemeen bestuur alsmede het na

voorafgaa nd verzoek verstrekken va n

inlichtingen oon het algemeen bestuur

geschieden op de wijze zoals is

aangegeven in het reglement van orde

voor de vergaderingen van het algemeen

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

Artikel 17 lnlichtingen- en

vera ntwoord i ngspl icht

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn,

tezamen en afzonderlijk, aan het

algemeen bestuur vera ntwoording

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

voorafgaa nd verzoek verstrekken van

inlichtingen als bedoeld in het tweede lid,

geschieden op de wijze zoals is



aangegeven in het reglement van orde

voor de 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 aa nzien

van de voorzitter.

het algemeen bestuur de gevallen

bepalen waarin met terinzagelegging kan

worden volstaan.

4. De oanwijzing van leden von het
dagelijks bestuur ter vervulling van
ploatsen, die door ontslag of om onder¿
redenen openvollen, vindt plaats uiterlijk
acht weken na dat openvollen.

5. De leden 7 tot en met 4 zijn van

overeenkomstige toepassing op de
voorzitter.

20. Artikel 18 lid L en lid 4 worden gewijzigd als volgt:

21. Artikel 19 lid 2 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 18 De voorzitter

L. De voorzitter wordt door en uit het

algemeen bestuur aangewezen.

4. De voorzitter vertegenwoordigt het
lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze

vertegenwoordiging aan een door hem

aan te wiizen gemachtigde opdragen.

Artikel L8 De voorzitter

L. [geschrapt per 1-1-2016]

4. [geschrapt per 1-L-2016]

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 namen s het dogelijks

bestuur invulling aan de

opdrachtgeversrol in de richting van de

directeur.

c. [geschrapt per 1--L-20L6]c. het invulling geven aan de

opdrachtgeversrol in de richting van de

directeur.

22. Artikel 20 sub c. wordt gewijzigd als volgt:



23. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

24. Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt

Artikel2l 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, ¡s het algemeen

bestuur in ieder geval belast met en

bevoegd tot:
a. Het doen van voorstellen aan de

deelnemers omtrent toetreding tot,
uittreding uit, wijzíging 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 van

het takenpakket;

d. Het vaststellen van een

organisatiereglement, waarin de

hoofdstructuur van de organisat¡e, de

taken, de bevoegdheden en de werkwijze

van de directeur en de ambtelijke

orga nisatie worden geregeld;

e. Het vaststellen van een rechtspositie- en

a rbeidsvoorwaa rdenregeling, die op het
personeel van de Regionale
Uitvoeringsdienst van toepassing is, nadat
daarover overleg met het Georganiseerd
Overleg is gevoerd.

Artikel 21 Bevoegdheden algemss¡
bestuur
L. [geschrapt per 1-L-2016]

2. Naast de uitoefening van taken en

bevoegdheden op grond van het elders in

deze regeling bepaalde, kon het

olgemeen 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

productencatalogus en het wijzigen van

het takenpakket;

d. [geschrapt per 1-1-20L6]

e. [geschrapt per 1-L-2016]

f. Het oprichten, deelnemen in

st¡ chti n ge n, m aatsch a ppe n,

ve n n ootsch o p pe n, ve re n i g i ng e n,

coö pe raties e n on de rl i n ge

waarborgmoatschappijen ols bedoeld in

artikel 55o von de Wet overeenkomstig

de in dat ortikel opgenomen procedure.

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 lichaam;

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 beheervan 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. [geschrapt per 1-1-2016]

e. Het toezicht en beheren van de

eigendommen van het lichaam;

f. [geschrapt per 1-1-201-6]

g. [geschrapt per 1-1-2016]

h. Het aangaan van geldleningen en van

reken i ng-coura ntoveree nkomste n;

i. Het uitlenen van gelden en het

waarborgen van geldleningen door

anderen aan te gaan;

j. [geschrapt per 1-1-2016]

k. [geschrapt per 1-1-201-6]

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 taakuitvoering;

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 en

beroepsproced ures;

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-co u ra ntovereen komsten;

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

samenwerkingsverba nd. Het dagelijks

bestuur neemt daarbij de door het

a lgemeen 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;



o. Benoeming, schors¡ng 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

begrotíng;

b. Het vaststellen van de rekening.

o. [geschrapt per 1-1-20L6]

2. [geschrapt per 1-1-20L6]

25. Artikel 23 lid 3 wordt gewijzigd als volgt:

26. Artikel 25lid L,2, 4 en 5 wordt gewijzigd als volgt:

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
o rga nisatiereglement.

3. De directeurvan het lichaam fungeert
als secretarisvan het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur legt de instructie voor de
directeur vast in een

o rga nisatie reglement.

Artikel 25 Begroting

1. Het algemeen bestuur stelt

voorschriften vast inzake het financieel- en

administratieve beheer van het lichaam.

De artikelen 212 en 2L3 van de

Gemeentewet zijn van overeenkomstige

toepassing.

2. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor

L april een ontwerpbegroting van het

lichaam voor het komende kalenderjaar,

met bijbehorende toelichting, toe naar de

provinciale staten en de raden van de

deelnemers.

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 l juli voorafgaande aan het jaar

waar deze voor dient, vast. Terstond na de

vaststelling zendt het dagelijks bestuur de

Artikel 25 Begroting
L. [geschrapt per 1-1-2016]

2. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks

voor I mei een ontwerpbegroting van het

lichaam voor het komende kalenderjaar,

met bijbehorende toelichting, en voor 7

februari de finonciële en beleidsmotige

kaders, toe oon Provinciale Staten en de

raden van de deelnemers.

4. De deelnemers kunnen binnen ocht

weken na toezending van de

ontwerpbegroting von 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 no de voststelling

zendt het dagelijks bestuur de begroting

oan de deelnemers, en in ieder geval voor

7 augustus aan Onze Minister van



begroting naar de deelnemers, en in ieder

geval voor 15 juli naar Onze Minister van

Binnenlandse Za ken en Koninkrijksrelaties.

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties.

27. Artikel 26lid t,2 en 3 wordt gewijzigd als volgt:

28. Artikel 27 lid 4 wordt gewijzigd als volgt:

29. Artikel 28 lid 1 wordt gewijzigd als volgt

Artikel 26 Jaarrekening

L. Het dagelijks bestuur biedt de

voorlopige jaarrekening over het

afgelopen kalenderjaar, met alle

bijbehorende bescheiden, jaarlijks voo r

15 april aan het algemeen bestuur ter
voorlopige vaststelling en aan Provinciole

Staten en de roden van de deelnemers.

2. [geschrapt per 1-1-20L6]

3. Het dagelijks bestuur zendt de

jaarrekening binnen twee weken na de

vaststelling, maar in ieder geval voor 15

luli volgend op het jaar, waarop de

jaarrekening betrekking heeft, aan Onze

Minister van Binnenlandse zaken en

Koninkrijksrelaties en de deelnemers.

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, 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 L juli

volgend op het jaar, waarop de

jaarrekening betrekking heeft, naar Onze

Ministervan Binnenlandse zaken en

Koninkrijksrelaties en de deelnemers.

4. De Regionale Uitvoeringsdienst kan

aan het begin van iedere maond
voorschotnota's voor de volgende moand
indienen bij de deelnemers. De

deelnemers verplichten zich tot betaling
binnen 30 dagen na foctuurdotum van de

voorschotnoto's.

4. De Regionale Uitvoeringsdienst kan

ieder kwartaal voorschotnota's indienen
bij de deelnemers.

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 rqad don wel

Provinciale Staten.

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.

30. Artikel 29lid 2 wordt gewijzigd als volgt



2. Voor de bewaring van de op grond van

artikel L2, 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 art¡kel 13, eerste
lid, van de Archiefwet over te brengen
archiefbescheiden wijst het dagelijks
bestuur een archiefbewaarplaats aan.

31. Artikel 33 lid 1 en lid 3 wordt gewijzigd als volgt:

32. Artikel 36 lid 4 wordt gewijzigd als volgt:

33. Artikel 36 líd 5 wordt gewijzigd als volgt:

34. Artikel 36 lid 6 wordt gewijzigd als volgt

Artikel33 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 von hun raad don wel
Provincíole Stoten, tot u¡ttred¡ng 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
bekendgemaokt. De datum van uittreding
kan met algemene stemmen op een
eerder tijdstip worden vastgesteld dan in
de vorige volzin is bepaald.

4. lndien 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. lndien het algemeen bestuur een
wijziging van deze regeling wenselijk
acht, zendt het dagelijks bestuur de

ontwerpwijziging met een toelichting aan

de roden van de deelnemende
gemeenten en Provinciole Staten. Deze
organen hebben de gelegenheid hun
toestemming ols bedoeld in ortikel 57

van de Wet binnen ocht weken na

dagtekening te geven.

5. Gedeputeerde Staten is belast met de

verzending van deze regeling aan Onze

Minister.

5. Gedeputeerde Staten zrln belast met
de tijd i ge be ke n d m q ki n g ove re e nkomsti g

artikel 53 lid 2 von de WeL

6. Alle deelnemers dragen op de
gebruikelijke wijze zorg voor de

bekendmaking van deze regeling, alsmede
de registratie van deze regeling.

6. [geschrapt per 1-L-2016]



Artikel2

De inwerkingtreding van dit besluit wordt bepaald op l januari 20L6

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 november 2015.

directeur


