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1. Voorstel 

 Het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 51, tweede en derde lid van 

de Wet gemeenschappelijke regeling toestemming verlenen voor het aanpassen van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.  

 

2. Inleiding 

De Omgevingsdienst Groningen (hierna; ODG) is opgericht door het treffen van een 

gemeenschappelijke regeling. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (hierna; Wnra) verandert ook de arbeidsrechtelijke positie van de medewerkers van de 

ODG. Deze wijziging moet in de gemeenschappelijke regeling worden verwerkt. Tijdens de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODG op 13 december 2019 is besloten om de 

deelnemers te vragen om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het 

concept van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling treft u bijgaand aan (bijlage 1).  

3. Publiekssamenvatting 

De Omgevingsdienst Groningen is in 2013 opgericht als een gemeenschappelijke regeling van de 

Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Door een algemene wijziging in arbeidsrecht voor 

ambtenaren is het vereist dat de huidige gemeenschappelijke regeling hierop wordt aangepast. 

Alvorens het college van burgemeester en wethouders de gemeenschappelijke regeling kan wijzigen 

moet hiervoor toestemming aan de gemeenteraad worden gevraagd.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna; Wgr) is bepaald dat 

een college van burgemeester en wethouders bevoegd is om een gemeenschappelijke regeling te 

treffen. In het tweede lid is bepaald dat het college daarvoor wel toestemming van de 
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gemeenteraad nodig heeft. In het derde lid is bepaalde dat bovenstaande ook geldt voor de 

wijziging van een bestaande gemeenschappelijke regeling.  

 

Alvorens wij kunnen besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de ODG is het 

vereist dat uw raad hieraan toestemming verleent.  

5. Beoogd effect 

De medewerkers van de ODG hebben na de wijziging van de gemeenschappelijke regeling dezelfde 

arbeidsrechtelijke positie als medewerkers van de deelnemers van de ODG.  

6. Historische context 

In 2013 is de ODG opgericht door het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling is 

door de colleges van de Groninger gemeenten en het college van de provincie Groningen getroffen. 

In de gemeenschappelijke regeling is onder andere geregeld hoe de aansturing plaatsvindt, hoe 

verantwoording plaatsvindt en ook zijn de arbeidsrechtelijke aspecten vastgelegd. Door de 

ontwikkelingen die plaatsvinden als gevolg van herindelingen en gewijzigde wetgeving is het soms 

noodzakelijk om de gemeenschappelijke regeling hiervoor te wijzigen.  

7. Argumenten 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Eén van de belangrijkste wijzigingen 

is dat medewerkers nu een reguliere arbeidsovereenkomst sluiten, waar voorheen een eenzijdig 

aanstellingsbesluit gold. Tevens vervalt de CAR UWO en treedt daarvoor een cao in de plaats. Dit 

betekent met name op privaatrechtelijk vlak aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.  

 

Naast formele wijziging van de gemeenschappelijke regeling als gevolg van de Wnra worden ook 

een paar gemeentenamen gewijzigd als gevolg van herindelingen. Onderstaand zijn de 

belangrijkste wijzigingen kort aangehaald.  

 Aanhef en considerans 

Wnra als aanleiding genoemd voor de wijziging. 

 Benoeming, schorsing, ontslag en andere rechtspositionele beslissingen 

Het Dagelijks Bestuur van de ODG blijft bevoegd tot het nemen van dergelijke beslissingen. 

Deze zijn geen besluiten meer in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het zijn nu 

privaatrechtelijke rechtshandelingen. 

 Artikel 26 (directeur) 

Lid 6 is gewijzigd, waarmee het Dagelijks Bestuur beslist over de benoeming, schorsing en 

ontslag van de directeur.  

 Artikel 29 (personeel) 

Het Dagelijks Bestuur beslist over de benoeming, schorsing en ontslag van personeel. Dit 

kan worden gemandateerd aan de directeur. Tevens kunnen rechtspositionele handelingen 

door de voorzitter aan de directeur worden gemandateerd. 

 Artikel 28 (rechtspositie personeel) 

De basis voor de rechtspositie van het personeel ligt niet meer in de CAR UWO, maar in de 

Cao Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties. Overblijvende rechtspositionele 

regelingen worden in een personeelshandboek vastgelegd. Vaststelling en wijziging hiervan 

verloopt via het Dagelijks Bestuur.  
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Gelet op de achtergrond van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, namelijk het in 

werking treden van de Wnra en het wijzigen van een aantal gemeentenamen, wordt geadviseerd 

om in te stemmen met het voorliggende ontwerp. Hiervoor is uw toestemming vereist. Na uw 

toestemmingsbesluit zullen wij de gewijzigde gemeenschappelijke regeling met de ODG sluiten.   

8. Kanttekeningen en risico’s 

Als de gemeenschappelijke regeling niet wordt gewijzigd heeft dit gevolgen voor de 

arbeidsrechtelijke positie van de medewerkers van de ODG. Dit zou dan betekenen dat de Wnra 

niet voor medewerkers van de ODG op juiste wijze zou zijn ingevoerd. Deze Wnra is voor alle 

ambtenaren van toepassing.  

9. Financiële paragraaf 

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de ODG heeft geen financiële consequenties. 

10. Communicatie 

Na het verkrijgen van toestemming van uw raad kunnen wij aan de ODG kenbaar maken dat u 

instemt met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Voor het overige is geen aanvullende 

communicatie vereist.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het Algemeen Bestuur van de ODG heeft aangegeven ernaar te streven om voor 1 maart 2020 de 

besluitvorming rondom de gewijzigde gemeenschappelijke regeling gereed te hebben. Dit betekent 

dat uw raad in uw vergadering van 27 februari 2020 het besluit moet nemen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

2 Raadsbesluit 
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