
Hierbij ontvangen jullie de beantwoording van de vragen die in de voorronde van 12 jun 
jl. zijn gesteld over het voorstel van de Wijziging GR ODR.

 Robuustheid / kritieke massa ODR  

In de bijlages wordt de robuustheid / kritieke massa van de ODR weergeven. In het 
document ‘ ODR Kritieke massa’ is per deskundigheidsgebied weergegeven of ODR 
robuust is. In het document ‘Toelichting ODR kritieke massa’ wordt verdere toelichting 
gegeven ten aanzien van de verschuivingen t.o.v. 2017. Een cijfermatig overzicht van de 
robuustheid is niet beschikbaar. Dit komt doordat ODR op een deskundigheidsgebied 
voldoet aan de kwaliteitscriteria of niet voldoet aan de kwaliteitscriteria. Om deze reden 
is het niet procentueel uit te drukken. 

Ik kan mij voorstellen dat raadsleden zich afvragen of deze wijziging van de GR-ODR 
gevolgen voor de robuustheid heeft. Hier kan ik kort over zijn: dit is niet het geval. De 
centralisatie van de vergunningverlening voor Provinciale complexe inrichtingen is 
namelijk een mandateringskwestie. Dit houdt kort gezegd in dat ODRN nu mag besluiten 
namens de Provincie, in plaats van de ODR. Aan de werkwijze is echter niets veranderd. 
Een en ander wordt verder toegelicht in de brief van 15 november 2017 van de Provincie 
Gelderland (ook bijgevoegd bij deze e-mail). Om deze reden heeft de wijziging van de GR-
ODR geen financiële consequenties. 

 Toelichting/uitleg over artikel 14 (GR ODR) met betrekking tot de   
bevoegdheid voor het AB tot het oprichten van of deelname aan een 
rechtspersoon. Wat is de reden om deze bevoegdheid op te nemen (nut 
en noodzaak) en hoe werkt deze bevoegdheid in de praktijk?

De volgende aanleidingen liggen ten grondslag aan deze wijziging van de GR-ODR.
- Met de wijziging van art. 9 GR-ODR (deelname rechtspersoon) wordt de 

mogelijkheid om zienswijze te geven door de gemeenteraden expliciet 
gewaarborgd. 

- Daarnaast wordt met deze wijziging de wijze waarop de wet de procedure met 
betrekking het oprichten tot en deelnemen in een rechtspersoon voorschrijft 
gevolgd.

In de huidige GR-ODR is het oprichten van en deelname in een rechtspersoon geregeld in 
art. 9 GR-ODR. In dit artikel is bepaald dat het Algemeen Bestuur van de ODR uitsluitend 
met instemming van de deelnemer bevoegd is tot het oprichten van of deelnemen in een 
rechtspersoon. De ODR is een college-GR. Dit houdt in dat deelnemers van de ODR de 
colleges van B&W van de deelnemende gemeente zijn. In tegenstelling tot andere 
gemeenschappelijke regelingen in de omgeving (bijvoorbeeld AVRI) zijn dit niet de 
gemeenteraden. Uit deze oude regeling blijkt dus niet dat de gemeenteraden expliciet 
betrokken dienen te worden in de beslissing tot het oprichten van of deelnemen in een 
rechtspersoon. 

In de nieuwe GR-ODR wordt, in tegenstelling tot de huidige regeling, aangesloten bij de 
wettelijke procedure bij het oprichten van of deelnemen in een rechtspersoon (art. 55a 



Wet gemeenschappelijke regeling). In deze procedure is de rol van de raden expliciet 
gewaarborgd. Het Algemeen Bestuur mag namelijk alleen, nadat de raden van de 
deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze naar voren te 
brengen, overgaan tot het nemen van een besluit. 

In de praktijk is het soms nodig dat ODR deelneemt aan een rechtspersoon. Als 
praktijkvoorbeeld: in verband met de komst van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren dient ODR lid van de werkgeververeniging van de VNG te worden. Anders 
kan ODR na 1-1-2020 de cao Gemeenten niet toepassen.  

In de huidige GR-ODR zou dit het volgende in de praktijk betekenen: na interne 
besluitvorming door het MT, wordt een voorstel aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
ODR gedaan. Na instemming van het DB, wordt het voorstel ter vaststelling aan het 
Algemeen Bestuur (AB) voorgelegd. Het AB mag, behoudens toestemming van de 
deelnemers, vaststellen dat ODR lid van de werkgeversvereniging wordt. Het AB zal 
vervolgens het DB verzoeken toestemming aan de colleges van de deelnemende 
gemeente te vragen. Na positieve besluitvorming door de colleges, mag ODR lid van de 
werkgeversvereniging worden. 

In de nieuwe GR-ODR gaat de procedure als volgt: na interne besluitvorming door het MT, 
wordt een voorstel aan het DB van de ODR gedaan. Na instemming van het DB, wordt het 
voorstel ter vaststelling aan het AB voorgelegd. Voordat het AB over mag gaan tot het 
nemen van een beslissing, moeten alle gemeenteraden eerst in staat gesteld zijn hun 
zienswijze over het voorstel naar voren te brengen. Deze bedenkingen moeten door het 
AB mee worden genomen in de besluitvorming. Na positieve besluitvorming door het AB, 
mag ODR lid van de werkgeververeniging worden. 

Art. 55a, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft echter de grenzen aan 
wanneer ODR mag deelnemen in een rechtspersoon/een rechtspersoon mag oprichten. 
Dit mag alleen voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Dat 
houdt in dat het alleen ter uitvoering mag zijn voor hetgeen ODR voor is opgericht en ter 
uitvoering van haar taken is. 


