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Inleiding
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 juni wordt gesproken en besloten over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en over het adviesrapport van Prof. dr. J. Bossert.
In het laatstgenoemde rapport wordt de aanbeveling gedaan te kiezen voor een variant waarbij het
algemeen bestuur wordt uitgebreid met een aantal leden. Indien door het bestuur voor deze variant
wordt gekozen, heeft dit gevolgen voor de GR die ter besluitvorming voorligt.
De tekst van artikel 6 (lid 1 en 2) dient dan te worden aangepast.
Geconsolideerde tekst in voorliggend voorstel:
Artikel 6:
Samenstelling
1. Het algemeen bestuur bestaat uit:
a. één lid per regiogemeente, dat per gemeente door en uit het eigen college wordt
aangewezen;
b. twee leden van gedeputeerde staten die door gedeputeerde staten uit hun midden
worden aangewezen.
2. De colleges kunnen voor de door hen benoemde leden van het algemeen bestuur
plaatsvervangende leden aanwijzen, die de door hen benoemde leden bij afwezigheid vervangen.
De plaatsvervangende leden dienen deel uit te maken uit van het eigen college.
Dit wordt dan als volgt (wijzigingen cursief weergegeven):
Artikel 6:
Samenstelling
1. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemer, die door en uit het eigen college
worden aangewezen.
2. De colleges kunnen voor de door hen benoemde leden van het algemeen bestuur
plaatsvervangende leden aanwijzen, die de door hen benoemde leden bij afwezigheid vervangen.
De plaatsvervangende leden dienen deel uit te maken uit van het eigen college. De aangewezen
leden kunnen tevens elkaar vervangen.
Toelichting op de wijzigingen:
Door de verandering in artikel 6 wordt de samenstelling van het algemeen bestuur uitgebreid tot 14
leden, twee per deelnemer. De deelnemers bepalen zelf wie er uit het college deelneemt. Voor de
hand ligt het om de portefeuillehouders milieu en BWT af te vaardigen, maar het kunnen uiteraard
ook een portefeuillehouder en een burgemeester zijn.
Bestuursreglement
Een andere aanbeveling betreft het opstellen van een bestuursreglement. Dit zal vorm krijgen door
het vastleggen van het besturingsmodel van de ODMH, met daarbij een duidelijke afbakening van de
taken van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de rol van de voorzitter.

Dit kan in een later stadium plaatsvinden. Dit hoeft niet te worden meegenomen in de wijziging van de
GR.
Vervolg
Wanneer wordt gekozen voor variant 2 wordt de GR die nu ter besluitvorming voorligt overeenkomstig het bovenstaande voorstel aangepast.
Vervolgens dienen alle deelnemers te besluiten de gewijzigde GR vast te stellen, met instemming van
de gemeenteraden en Provinciale Staten.
Tot slot dient de wijziging van de GR te worden bekend gemaakt.
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