
 

 

Raadsinformatie 
Onderwerp 

6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/19520) 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Beheer 

De Raad te adviseren aan het college toestemming te verlenen voor 

de 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst 

IJmond. 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

 

Besluit:  

Het college toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond voort te zetten, die 

in werking treedt per 1 april 2016. De oude gemeenschappelijke regeling 

van 1 januari 2015 komt hiermee te vervallen. 
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Bestuurlijke context  

Op 1 januari 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Mede naar 

aanleiding hiervan is op 26 november 2014 een startnotitie in het 

dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond vastgesteld, 

waarin werd geconstateerd dat de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond, dient te worden gewijzigd. In de 

vergadering van het algemeen bestuurvan 3 juli 2015 is vervolgens 

een aantal uitgangspunten vastgesteld inzake de samenstelling van 

het bestuur in de gewijzigde regeling en een voorkeur uitgesproken 

voor de samenstelling. 

Op grond van artikel 37 van de Regeling Omgevingsdienst IJmond 

kan de regeling worden gewijzigd indien ten minste tweederde van 

het aantal deelnemers hiertoe besluiten. De colleges hebben 

toestemming van hun raden (en in het geval van de provincie van 

Provinciale Staten) nodig voor de wijziging. 
 

  

 

Portefeuillehouder:  

Sikkema, C.Y. 

 

Collegebesluit 

1. onder voorwaarde van toestemming van de raad zoals bedoeld in artikel 

1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een 

gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond 

voort te zetten, die in werking treedt per 1 april 2016. De oude 

gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2015 komt hiermee te 

vervallen; 

2. het besluit heeft geen financiële consequenties; 

3. de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit; 

4. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de 

commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 
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