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Aanleiding 
Conform de in 2015 vastgestelde Nota Verbonden Partijen sturen deelnemers van de verbonden 
partijen jaarlijks in november richtlijnen aan de verbonden partij. Gemeenschappelijke regelingen zijn 
verbonden partijen. Op deze richtlijnen moeten de gemeenschappelijke regelingen hun beleidsmatige 
en financiële kaders (de kaderbrief) baseren. Uiterlijk 1 februari ontvangen de deelnemers de 
kaderbrief met op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting. De kaderbrief moet kort de 
belangrijkste opgaven bevatten voor het komend jaar en de richtlijnen moeten erin zijn verwerkt.  
 
De beleidsmatige en financiële richtlijnen die ter vaststelling worden aangeboden hebben betrekking op 
de begrotingen 2022 van de grotere gemeenschappelijke regelingen. 
Deze richtlijnen zijn in regionaal verband en in overleg met de betreffende gemeenschappelijke 
regelingen opgesteld. 
 
De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB) moet 
technisch aangepast worden in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Het 
college heeft het principebesluit genomen in te stemmen met deze aanpassing van de GR OMWB. De 
raad wordt voorgesteld hiervoor toestemming te geven. 
 
Beoogd effect 
Duidelijke kaderstelling vanuit de deelnemers ten behoeve van de begrotingen 2022 van de 
gemeenschappelijke regelingen.  
Wijziging van de GR OMWB zodat deze voldoet aan de vigerende wetgeving. 
 
Argumenten 
1.1 Dit is conform de vastgestelde Nota Verbonden Partijen. 
In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de deelnemers de richtlijnen jaarlijks in november naar 
de verbonden partijen sturen. De financiële- en beleidsmatige richtlijnen zijn als bijlage bijgevoegd. De 
financiële richtlijnen gelden voor alle gemeenschappelijke regelingen; voor een aantal zijn aanvullende 
financiële richtlijnen opgesteld. De beleidsmatige richtlijnen zijn per gemeenschappelijke regeling 
weergegeven.  
 
1.2 De deelnemers van een verbonden partij sturen zo op de beleidsmatige en financiële kaders van  
een verbonden partij   
Hiermee kunnen deelnemers aan de voorkant van het begrotingsproces sturen op een verbonden 
partij.  
 
2.1 Wijzigingen zijn noodzakelijk in verband met Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
Het betreffen redactionele en technische aanpassingen als gevolg van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren. Inhoudelijk verandert de GR OMWB niet. Met deze wijziging is de GR OMWB 
weer in overeenstemming met andere wettelijke bepalingen.  
 
2.2 Voor wijziging van een gemeenschappelijke regeling door het college is toestemming van de raad 
vereist. 
Artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het college niet kan overgaan tot het 
wijzigen van de regeling dan na verkregen toestemming van de raad. De toestemming kan slechts 
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Dit wijkt af van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen. 
In de Nota Verbonden Partijen is vermeld dat de richtlijnen in de gemeenteraden behandeld worden bij 
de behandeling van de gemeentebegroting. 
De behandeling van onze begroting 2021 vindt plaats op 5 november de raad. In verband met de tijdige 
aanlevering van de stukken is het niet haalbaar om de richtlijnen op te nemen in de begroting 2021. Op 
zich is dit geen probleem omdat de richtlijnen gelden voor de begrotingen 2022 van de 
gemeenschappelijke regelingen, die uiterlijk 15 april 2021 dienen te worden aangeleverd bij de 
deelnemers voor een zienswijze. 
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Financiën 
Eventuele financiële consequenties worden zichtbaar in de begrotingen 2022 die de 
gemeenschappelijke regelingen aanleveren. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van de richtlijnen door de raad worden de richtlijnen toegezonden aan de besturen van 
de betreffende gemeenschappelijke regelingen. 
Bekendmaking van de wijziging van de GR OMWB zal plaatsvinden zoals in de GR OMWB is 
voorgeschreven.  
 
Bijlagen 
1. Richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen. 
2. 3e wijzigingsbesluit GR OMWB. 

 
 

 


