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Samenvatting
Bijgaand vindt u de tekst van twee gemeenschappelijke regelingen aan. Het
college heeft besloten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio
Zuid-Holland Zuid, wat leidt tot een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Publieke
Gezondheid & Jeugd en over toetreding van Dordrecht tot de Gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Voor beide besluiten van het college is - op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen de instemming van de gemeenteraad nodig.
1. Wat is de aanleiding?
Zie de samenvatting. Uw toestemming is nodig alvorens het college mag
instemmen.
2. Wat willen w e bereiken?
GR Publieke Gezondheid & Jeugd
Zoals u weet is de ontwikkeling en de sanering van de organisatie van de Regio
Zuid-Holland Zuid in volle gang. Wij hebben u over de verschillende lopende
dossiers nog onlangs schriftelijk geïnformeerd.
Wij achten het van belang dat het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling in
juli a.s. een besluit kan nemen over de begroting 2013 van de regeling Publieke
Gezondheid & Jeugd.
Om dat mogelijk te maken moet het huidige algemeen bestuur in zijn laatste
vergadering in de "oude" samenstelling, op 20 juni a.s. kunnen vaststellen dat alle
gemeenten de regeling hebben gewijzigd.
De tekst van de "gewijzigde" gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid &
Jeugd wordt integraal vastgesteld. De basisbeginselen waaraan de regeling moet
voldoen zijn overgenomen uit de vorige regelingen, waar nodig hebben kleine
aanpassingen plaatsgevonden.
De tekst is formeel in orde, maar wij verwachten op het gebied van de
beschrijving van de taken en de nieuwe "governance" bij de regio in de nabije
toekomst nog verfijningen te moeten aanbrengen. De tekst kan worden
beschouwd als de eerste tranche van een groeidocument. Het is evenwel van
belang dat dit document nu tijdig door u wordt vastgesteld.
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Toetreding van Dordrecht in GR Omgevingsdienst ZHZ
Het is de wens van de gemeenten dat zij rechtstreeks in de regeling
Omgevingsdienst ZHZ kunnen gaan deelnemen en ook zelf in het bestuur
vertegenwoordigd zijn.
Om die reden wordt de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst per
1 januari 2013 gewijzigd. De wijzigingsprocedure doorloopt nu het
besluitvormingsproces bij de beide deelnemers, de Regio Zuid-Holland Zuid en de
provincie Zuid-Holland.
Het bestuur van de Omgevingsdienst nodigt alle regiogemeenten uit een verzoek
te doen om per 1 januari 2013 daadwerkelijk deel te nemen in de
Omgevingsdienst.
3. W a t gaan w e daarvoor doen?
Het college stelt de voorgelegde teksten van beide regelingen vast en doet een
verzoek tot toetreding in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst aan
het dagelijks bestuur van deze regeling.
Uw raad dient - op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen - het
college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht toestemming te verlenen
voor voornoemde vaststelling en voornoemd verzoek tot toetreding.
a. I n s p r a a k en communicatie
Niet van toepassing.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
c. Inclusiefbeleid
Niet van toepassing.
4 . W a t mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Fatale beslisdatum
De Gemeenschappelijke Regelingen hebben verzocht de besluiten van ons college
en raad uiterlijk 15 juni a.s. aan hen kenbaar te maken.
6.
-

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit;
aanbieding gemeenschappelijke regelingen PGJ en OZHZ;
ontwerp Gemeenschappelijke regeling PG&J;
Nota van toelichting;
Bestuursnotitie Ontwerp-voorstei tot wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst ZHZ;
- Gemeenschappelijke regeling OZHZ voorstel tot eerste wijziging;
- Nota van toelichting GR OZHZ I e wijziging.
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7. Voorstel
Wij verzoeken u ons college toestemming te verlenen o m :
1. aan het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een verzoek te doen tot toetreding tot
deze gemeenschappelijke regeling en de tekst van de eerste wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst vast te stellen; en
2. de tekst van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid, leidend
tot de instelling van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid &
Jeugd Zuid-Holland Zuid, vast te stellen,
één en ander overeenkomstige bijgevoegde teksten.
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