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Inleiding 
Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling (hierna: Wgr) op een aantal punten 
gewijzigd en in werking getreden. Deze inwerkingtreding was voor de RUD de aanleiding om 
de Gemeenschappelijke Regeling tegen het licht te houden en te bekijken welke wijzigingen 
voor de RUD en haar deelnemers van toepassing zijn. Ook zijn andere wensen van de 
deelnemers in de veranderingen meegenomen. 

Centrale vraag 

Gaat u akkoord met de wijzigingen in de GR zoals deze zijn aangeboden? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Het doel is om een goede Gemeenschappelijke Regeling te hebben voor de RUD Utrecht. De 
GR is op 6 oktober j . l . al vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht. Elke 
deelnemer van de RUD dient echter nog in te stemmen. 
Kader 
Wgr 

Argumenten 
Omdat door de wettelijke wijziging van de GR gewijzigd moest worden, is de GR ook tegen het 
licht te houden om te bekijken welke andere wensen van de deelnemers in de veranderingen 
meegenomen kunnen worden. 
Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen: 
De wettelijke wijziging 

• Art. 34 GR wijzigt vanwege de wettelijke grond, op grond van de Wgr, de termijn voor 
het indienen van de begroting bij min. BZK. 

Wenselijke wijzigingen 
• Samenstelling Dagelijks Bestuur: De Regionale uitvoeringsdienst heeft in de huidige 

vorm een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter en twee andere leden. De Wet 
gemeenschappelijke regelingen biedt overeenkomstig artikel 14 lid 1 Wgr de 
mogelijkheid om het Dagelijks Bestuur uit een voorzitter en tenminste twee leden te 
laten bestaan, waarbij in acht gehouden moet worden dat overeenkomstig artikel 14 lid 
3 Wgr de leden van het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid van het algemeen 
bestuur mogen uitmaken. Artikel 12 lid 1 van de GR van de RUD wordt nu gewijzigd 
waardoor het mogelijk wordt om het DB vorm te geven middels een voorzitter en 
tenminste twee en maximaal 4 leden. Hierdoor kan het Algemeen Bestuur op enig 
moment besluiten om de samenstelling van het Dagelijks Bestuur te wijzigen en hier 
extra leden aan toe te voegen. 

• Aanbieden ontwerp kadernota aan raden en staten voor zienswijzen: Op verzoek van de 
deelnemers van de RUD Utrecht is in de GR is in artikel 33 lid 3 en 4 nu ook de ontwerp 
kadernota opgenomen waarvoor nu een zienswijzeprocedure gevoerd moet worden. 

• Uitsluiting onderdelen begrotingswijziging voor zienswijzen: In de bestuursrapportage 
zijn begrotingswijzigingen opgenomen waarvoor nu een zienswijzeprocedure gevoerd 
moet worden. De Wgr biedt de mogelijkheid om op onderdelen deze 
zienswijzeprocedure niet te volgen. In artikel 33 lid 5 en 6 wordt invulling aan deze 
mogelijkheid gegeven voor die onderdelen waarvoor al eerder een AB besluit is 
genomen of waar direct middelen tegenover staan. 

• Publicatie verslagen: Het publiceren van verslagen en de agenda vindt plaats door de 
RUD op de site. Deze link en de bijbehorende stukken zullen, na het vaststellen van elk 
verslag, worden gedeeld met alle deelnemers zodat deze voor iedereen hetzelfde is. 

• Wijziging van de GR: De mogelijkheid voor het wijzigen van de GR wordt duidelijk 
beschreven. De bekendmaking van de gewijzigde GR vindt plaats zoals deze 
beschreven is in art. 53 Wgr (bekendmaking GR). 

• Wijziging citeertitel: Art. 44 Gr wijzigt op tekstuele gronden. 

Duurzaamheid 
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RUD Utrecht verstrekt namens de gemeente Woudenberg milieuvergunningen en controleert 
de bedrijven in Woudenberg op het gebied van milieu. Indien nodig wordt er handhavend 
opgetreden. 

Draagvlak 
De GR is een zogenaamde collegeregeling. Deze wordt tussen colleges van burgemeesters en 
wethouders van de deelnemende gemeenten en het college van gedeputeerde staten de 
provincie Utrecht afgesloten. Tot wijziging van de GR wordt besloten als ten minste drie vierde 
van de colleges van de 12 deelnemende gemeenten én gedeputeerde staten van de provincie 
Utrecht hiertoe hebben besloten. 
Voordat het college met deze wijziging kan instemmen wordt er aan de gemeenteraden en 
provinciale staten gevraagd om toestemming te verlenen aan de colleges van burgemeesters 
en wethouders, van alle deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie 
Utrecht, om de GR te wijzigen. De gemeenteraad en provinciale staten kan deze toestemming 
alleen weigeren op grond van strijd met het recht of met het algemeen belang (Art. 1 lid 2 jo. 
Lid 3 Wgr.) 
Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht heeft op 6 oktober j . l . al ingestemd met de 
gewijzigde GR. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Voordat de Wijziging van de GR in werking kan treden, dient de gemeenteraad toestemming te 
worden gevraagd om in te mogen stemmen met deze gewijzigde GR. 

Financiële consequenties 
De voorgestelde wijziging van de GR heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemende 
gemeenten en provincie. 

Aanpak/uitvoering 
Instemming van de gemeenteraad dient voor 1 januari 2017 te zijn ontvangen bij de RUD 
Utrecht. Vervolgens zal de GR, na instemming van 3/4 d e van de deelnemers ter vaststelling 
worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 26 
januari 2017. De aldus vastgestelde GR zal vervolgens overeenkomstig artikel 53 Wgr door de 
provincie Utrecht in de Staatscourant worden gepubliceerd. 

Conclusie 
Door akkoord te gaan met de gewijzigde GR, beschikt de RUD Utrecht over een goede GR die 
voldoet aan de wettelijke eisen en de wensen van de deelnemers. 

Communicatie 
Na toestemming van de raad dient de aankondiging te worden gepubliceerd op de 
gemeentepagina en de nieuwe GR moet worden opgenomen in de GVOP. 

Bijlage(n) 
• Aanbiedingsbrief wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 
• Begeleidende brief wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 
• gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 
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