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Voorstel 
 

1. Ons college toestemming verlenen om het bijgevoegde besluit vast te stellen tot wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV) in verband met het uittreden van de gemeente Weesp uit de OFGV. 

2. Afzien van het indienen van een zienswijze betreffende de wijziging als bedoeld onder 1. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
De gemeente Weesp is per 24 maart 2022 opgeheven en samengevoegd met de gemeente 
Amsterdam. Omdat de gemeente Weesp onderdeel was van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) OFGV, moet het uittreden van Weesp uit de OFGV worden geformaliseerd via een 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Daarvoor dient dit voorstel.  

 
Argumentatie 
1.1 Het wijzigingsbesluit formaliseert het uittreden van Weesp uit de GR  
De gemeente Weesp heeft op 17 december 2020 aan het bestuur van de OFGV kenbaar 
gemaakt dat zij per 1 januari 2022 uit de OGFV wenst te treden. Hierop zijn vervolgens in goed 
overleg tussen het bestuur van de OFGV en de gemeenten Weesp en Amsterdam afspraken 
gemaakt over het uittredingsproces en de voorwaarden. 
 
Op 27 oktober 2021 besloot het bestuur van de OFGV het bijgevoegde wijzigingsbesluit bij de 
deelnemers in procedure te brengen, zodra tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam en de 
OFGV een uittreedovereenkomst zou zijn afgesloten. Deze overeenkomst, waarin de (financiële) 

 



voorwaarden van de uittreding zijn geregeld, is op 16 maart 2022 door beide partijen 
ondertekend.  
 
Het bijgevoegde wijzigingsbesluit is een noodzakelijke stap om het uittreden verder te 
formaliseren. Het wijzigingsbesluit regelt geen andere aspecten. 
 
1.2 Uw raad dient toestemming te verlenen  
Toestemming van uw raad aan ons college om het wijzigingsbesluit vast te stellen is nodig. Zie 
hiervoor onderstaande paragraaf ‘Bevoegdheid’.  
 
2. Afzien van zienswijze  
Gelet op de aard en achtergrond van de wijziging (fusie Amsterdam-Weesp) lijkt ons een 
zienswijze overbodig. 
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf 
De bijdrage van de gemeente Huizen aan de OFGV verandert niet met dit wijzigingsbesluit. 
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
De Gemeenschappelijke Regeling OFGV is een zogenaamde collegeregeling. Het is op grond 
van artikel 51, lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aan de colleges van de 
deelnemers om een dergelijke regeling met elkaar aan te gaan. De colleges kunnen echter zo’n 
regeling pas treffen nadat zij daartoe toestemming krijgen van de gemeenteraad respectievelijk 
Provinciale Staten (artikel 51, lid 2 Wgr). Dit vaststellingsproces geldt ook voor wijzigingen van 
de regeling (artikel  51, lid 3 Wgr). Per 1 juli 2022 is de Wgr verder aangescherpt en bestaat er 
de mogelijkheid voor raden om een zienswijze in te dienen over voorgenomen wijzigingen van 
een gemeenschappelijke regeling.  
 
Collegeprogramma 
Niet van toepassing. 
 
Begroting 
Er zijn geen consequenties voor de gemeentebegroting. 
 
Eerdere besluiten 
De Gemeenschappelijke Regeling OFGV is in 2012 aangegaan en in werking vanaf 1 januari 
2013. Sindsdien is de GR enkele keren met toestemming van de betrokken gemeenteraden en 
Provinciale Staten gewijzigd.  



 
Voorgeschreven procedure 
Na uw toestemming informeren wij het bestuur van de OFGV. Zodra alle deelnemers hebben 
ingestemd met het wijzigingsbesluit is de GR, die dan voor 14 (in plaats van nu 15) deelnemers 
is aangegaan, formeel gewijzigd.  
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland publiceert na besluitvorming de wijziging van de GR in het 
Provinciaal Blad van Flevoland. De OFGV verwerkt vervolgens de wijziging in het openbaar 
elektronisch register van krachtens de Wgr getroffen regelingen, waarbij wordt verwezen naar 
een geconsolideerde versie van de regeling. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Gemeenschappelijke Regeling OFGV. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1. Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling OFGV uittreden Weesp 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 27 juni jl.. 
De commissie adviseert u unaniem bij het agendapunt hamerstukken in uw vergadering van 7 juli 
2022 zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel.  
 


