Samenwerkingsovereenkomst Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing

Gedeputeerde staten van Fryslãn, do colleges van burgemeester on wethouders van do gemeenton
Achikarspelon, Amoland, het Bildi, Boarnsterhim, DantumadoI, Dongoradeel, Ferwerderadio,
Franekeradeel, Gaastorlán-Sloat, Harhngen,
Heoronveen,
Kollummerland ca.,
Loeuwarden,
Leeuwardoradeel,
Littenseradiol,
Lemsterland,
Monameradiol,
Schiormonnikoog,
Skarsterlan,
Smallingorland, Torscholling, Tytsjerkstoradiol, Vlioland en hot dagelijks bestuur van Wotterskip Fryslan,
ieder voor zovor zij bevoegd zijn;

overwegende dat:

C

hot Rijk, hot Interprovinciaal Ovorleg en do Veroniging van Noderlandse Gomoenton onderling
afsprakon hobben gemaakt over do vorming van regionale uitvooringsdionsten, hot takonpakkot
dat doze diensten in odor geval moeten gaan uitvooron en do kwaliteitsnormering van
vergunningvorlening on handhaving;
do deelnomers op 30 juni 2011 eon ovoroonkomst hebbon ondortokend, waarin do intontie is
uitgosproken om to komen tot do oprichting van eon regionale uitvooringsdionst;
+

do rogionalo uitvoeringsdienst vorgunningvorlenende, toozichthoudende on handhavingstakon
gaat uitvoeron op het gobiod van hot mUieu- en omgovingsdomoin;

gelet op:

+

do Wet gemeenschappolijko rogolingen en

+

do toestemming van provinciale Staten van Fryslãn, de radon van do doelnomondo gomoenton on
hot algomoon bestuur van Wottorskip Fryslân;

BESLUITEN:
do volgondo gomoonschappolijko rogoling to troffon:

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Begripsbepalingen
Artikel 1
1.
In deze gemeenschappelijke regehng worth verstaan onder:
de regeling: do gemeenschappelijke regeling Fryske Uffieringstsjinst Miljeu en Cmjouwing;
a.
hot openbaar lichaam: hot oponbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van doze regeling;
b.
de wet: de Wet gomeenschappelijke regelingen;
c.
deelnemers: het college van gedeputeerde staten van Fryslán, do colleges van burgemeestor
d.
en wethouders van de deelnemende gemeenten en hot dagelijks bestuur van Wetterskip
Fryslân;
de raden: de gemeenteraden van de aan de regeling deelnemende gemeenten;
e.
provinciale staten: provinciale staten van Fryslãn.
f.
Waar do wet of de regeling bepalingen van de Provinciewet van overeenkomstige toepassing
2.
verklaard wordt voor provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van do Koningin
gelezen: het algemeen bestuur, hot dagelijks bestuur en do voorziffer.
Openbaar lichaam
Artikel 2
eerste lid, van do
1.
Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 74, eerste lid, juncto artikel 8,
FUMO.
noemen:
hierna
te
Omjouwing,
en
Miljeu
wet, genaamd Fryske Utfieringstsjinst
2.
De FUMO is gevestigd te Leeuwarden.
bestuur en
3.
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit eon algemeen bestuur, een dagelijks
een voorzitter.

Hoofdstuk 2
Artikel 3

Belangen, taken en bevoegdheden
To behartigen belangen

Do regoling heeft ten doe) het behartigen van do belangen van de deelnemers bij de uitvoering van taken
en bevoegdheden op hot gebied van hot milieu- en omgevingsrecht in ruime zin in het algemeen en de
Wet algemene bepalingen omgevingsrocht in hot bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op hot
torrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van do in artikel 5.1 van do Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde weffen.

Taken
Artikel 4
Ter behartiging van de in artikel 3 genoomde belangen heeft hot openbaar lichaam do volgende
1,
taken:
basistakenpakkot: het ten behoove van do deelnemors uitvooron van adviserende,
a.
voorberoidende en uitvoorendo taken die behoren tot hot zogenoemde Basistakenpakket,
zoals opgonomen in Bijlage 1;
aanvullend takenpakket (facultatiof): hot ten behoove van do deelnemors uitvooron van niot
b.
tot het Basistakonpakket behorendo advisorende, voorbereidonde en uitvoerende taken op
het torroin van hot milieu- en omgovingsrecht, voor zovor do betreffonde deelnemor daartoe
eon bosluit heelt genomen;
alsmedo ten behoove van do ondor a. on b. genoemdo taken:
advisorendo en voorberoidendo taken ton behoove van bozwaarprocodures, administratief
c.
beroepsproceduros en rechtsgodingon;
de advisoring over on voorboreiding van bosluiton op grond van do Wet oponbaarheid van
d.
bostuur;
hot advisoron over on ontwikkelon van strategische en oporationolo boleidskadors op hot
o.
terrein van hot miliou- on omgovingsrecht;
f.
hot in stand houdon van een Milieualarmnummer.
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De FUMO is bevoegd tot het ten behoeve van de deelnemers verriebten van diensten op het terrein
van het milieu- en omgevingsrecht, anders dan bedoeld in bet earste lid, indien een deelnemer
daarom verzoekt en bet dagelijks bestuur daarin bewilligt. Ret bepaalde in artikel 6, eerste lid, is
van overeenkomstige toepassing.
De FUMO is bevoegd tot bet ten behoeve van bet Pijk verrichten van diensten op het terrein van
het milieu- en omgevingsrecht, indien bet Rijk daarom verzoekt en het dagelijks bestuur daarin
bewilligt. Het bepaalde in artikel 6, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
De taken ala bedoeld in het eerste en tweede lid worden uitgevoerd met inachtneming van de door
of ten behoeve van tie deelnemers vasigestelde beleidskaders, beleidsregels en overige instructies.

Artikel 5
Bevoegdheden
Aan het bestuur van bet openbaar lichaam worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden
1.
overgedragen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de
2.
deelnemers, ter uitvoering van tie in artikel 4 genoemde taken, aan bet bestuur van bet openbaar
lichaam mandaat veMenen om in naam van de respectieve bestuursorganen besluiten te nemen,
volmacht verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging
verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling zijn.
Tenzij anders is bepaald kan bet bestuur van het openbaar lichaam ten aanzien van de in mandsat,
3.
volmacht en machtiging opgedragen taken en bevoegdheden ondermandaat, ondervolmacht en
ondermachtiging verlenen.
Besluiten ala bedoeld in het tweede en derde lid worden, onder de zorg van tie secretaris/directeur,
4.
opgenomen in bet Register mandaat, volmacht en machtiging FUMO. Het register is openbaar.
Artikel 6
Uitvoeringsovereenkomst
Onverminderd bet bepaalde in artikel 4, vierde lid, worden ter uitvoering van de taken als bedoeld in
1.
artikel 4, eerste lid, tussen de FUMO ala opdrachtnemer en de deelnemer ala opdrachtgever één of
meerdere uitvoeringsovereenkomsten gesloten, op basis van een door bet dagelijks bestuur
vastgesteld model.
De uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, genoende
2.
taken wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Het beeindigen van deze overeenkomst is uitsluitend
mogelijk door uittreding, zoals bedoeld in artikel 34. De consequenties hiervan worden op analoge
wijze meegenomen en maken onderdeel uit van de gevolgen van uittreding, zoals verwoord in
adikel 34.
De looptijd van een uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van tie in artikel 4, eerste lid, onderdeel
3.
b, genoemde taken bedraagt, behoudens uittreding zoals bedoeld in artikel 34 vijf jaren.
Opzegging gedurende deze termijn is niet mogelijk.
De overeenkomst als bedoeld in het derde lid wordt voor onbepaalde tijd voortgezet. Opzegging is
4.
mogelijk per I januari van enig kalenderjaar, met inacbtneming van een opzegtermijn van twaalf
maanden.
De deelnemer die de overeenkomst als bedoeld in het derde lid opzegt, verplicht zich bet personeel
5.
dat is belast met de uitvoering van deze taken, over te nemen. Het algemeen bestuur stelt de
omvang van bet toe te wijzen personeel vast op basis van de begroting over het jaar voorafgaande
san bet jaar waarop de opzegging betrekking heeft.
Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid stelt het algemeen bestuur tie overige kosten vast van
6.
opzegging.
Artikel 7
Jaarprogramma
1.
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks, voor 1 januari, een programma van activiteiten vast voor bet
daarop volgende kalenderjaar.
Het Jaarprogramma wordt aan de deelnemers gezonden.
2.

3

Jaarverslag
Artikel B
den vast, over het
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks, voor 1 april, een verslag van werkzaamhe
1.
kalenderjaar.
daaraan voorafgaande
Het Jaarverslag wordt aan de deelnemers gezonden.
2.

Hoofdstuk 3

(let agemeen bestuur

Samenstelling
Artikel 9
Hat algemeen bestuur bestaat uit 27 leden.
1.
overige
Gedeputeerde staten wijzen uit hun midden twee leden aan van bet algemeen bestuur. De
2.
eerste
Behoudens
de
bestuur.
algemeen
deelnemers wijzen elk uit hun midden éEn lid aan van bet
nieuwe
in
deelnemers
de
vergadering
van
aanwijzing vindt de aanwijzing plaats in de eerste
samenstelling.
De deelnemers wijzen voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.
3.
is aangewezen wijst
De deelnemer van wie bet lid als voorzitter als hedoeld in artikel 17, eerste lid,
4.
lid is bet tweede lid
aangewezen
voorzitter
als
het
bestuur.
Op
een extra lid aan van het algemeen
niet van toepassing.
zodra men ophoudt
Het lidmaatschap van bet algemeen bestuur eindigt van rechtswege,
5.
Fryslan
te zijn.
Wefferskip
van
bestuur
dagelijks
het
van
lid
of
wethouder
gedeputeerde,
die
bestuursorganen
de
van
aan
gelijk
is
bestuur
algemeen
bet
van
eden
de
van
De zittingsduur
6.
de leden van het
blijven
die hen hebben aangewezen. Onverminderd bet bepaalde in het derde lid,
termijn
hun functie
genoemde
voizin
algemeen bestuur na het verstrijken van de in de vorige
aangewezen.
waamemen tot het tijdstip dat de nieuwe leden zijn
spoedig
Indien in het algemeen bestuur een vacature ontstaat wijst de betreffende deelnemer zo
7.
mogelijk een nieuw lid aan.
Incompatibiliteiten
Artikel 10
van bet algemeen bestuur
Onverminderd bet bepaalde in artikel 20 van de wet is het lidmaatschap
bestuur van één van de
het
vanwege
of
door
ambtenaar,
van
betrekking
onverenigbaar met de
of daaraan ondergeschikt.
aangesteld
FUMO
van
de
bestuur
bet
vanwege
of
door
deelnemers dan wel
in dienst van één van de
die
Met een ambtenaar worden voor de toepassing van dit adikel gelijkgesteld zij
zijn.
werkzaam
deelnemers dan wel de FUMO op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
Werkwijze
Artikel 11
zo dikwijls als de
I-let algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts
1.
vijfde
van bet aantal
minste
een
wel
ten
dan
oordeelt,
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig
verzoekt.
schriftelijk
leden dit, onder opgaaf van redenen,
dan wel een vijide
IDe vergaderingen van bet algemeen bestuur zijn openbaar. Indien de voorzitter
2.
te besluiten of zal
bestuur
algemeen
hat
dient
oordeelt,
nodig
het
eden
gedeelte van de aanwezige
deuren.
gesloten
worden vergaderd met
andere
n
Met algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderinge en
3.
werkzaamheden vast.
De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
4.
vergadering ter
Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de
5.
van
de in artikel
uitzondering
met
voorstellen
openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende
op een bij
en
de
oproeping
met
tegelijkertijd
23, tweede lid, van de wet bedoelde stukken worden
gelegd.
inzage
ter
de openbare kennisgeving aan te geven wijze
meer dan de helft van het
De vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst
6.
is.
aantal zitting hebbende leden tegenwoordig
voorziffer, onder
Indian ingevolge het zesde lid de vergadehng niet kan worden geopend, belegt de
7.
minste
vierentwintig
dat
tijdstip
ten
een
tegen
vergadering
een
verwijzing naar dit artikel, opnieuw
gelegen.
is
oproeping
uur na het bezorgen van de
4

S.

Op de vergadering, bedoeld in het zevende lid, is het zesde lid niet van toepassing. Hat algemeen
bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge bet zesde lid niet
geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst
meer dan de helft van bet aantal zitting hebbende eden tegenwoordig is.

Artikel 12
Besluitvorming
Er wordt voorzien in meervoudig stemrecht. Ret aantal stemmen per deelnemer wordi bepaald naar
1.
rato van de financiele bijdrage van de betreffende deelnemer voor bet uitvoeren van het
takenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a. en b., overeenkomstig bet bepaalde in
bijlage 2.
2.
Op basis van de begroting voor enig jaar stelt bet algemeen bestuur, op voorstel van bet dagelijks
bestuur, de stemverhouding voor dat jaar vast.
Een stemming is alleen geldig als meer dan de heift van het aantal eden dat zitting heeft, en zich
3.
niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeff deelgenomen.
Voor bet tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van
4.
het aantal uitgebrachte stemmen, die tot stand wordt gebracht door ten minste drie deelnemers.
5.
Een lid neemt niet deel aan de stemming over:
een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hi) als
a.
vertegenwoordiger is betrokken;
de vasistelling of goedkeuring van de rekening van een lichaam waaraan hi) rekenplichtig is
b.
of tot welk bestuur hij behoort.

O

Artikel 13
Taken en bevoegdheden
1.
Alle taken en bevoegdheden die niet bi] of krachtens deze regeling, aan het dagelijks bestuur of de
voorzitter zijn opgedragen, behoren aan bet algemeen bestuur. Tot de taken en bevoegdheden
behoren in elk geval:
bet vaststellen van de begroting;
a.
het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers in de kosten van de regeling;
b.
het vaststellen van de rekening;
c.
het vaststellen van het jaarprogramma;
d.
het vaststellen van bet jaarverslag;
e.
regels vast te steVen over de ambtelijke organisatie;
f.
het benoemen, schorsen en ontslaan van de secretaris/directeur;
g.
te besluiten tot bet verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, onverminderd het
h.
bepaalde in bet tweede lid.
Besluiten tot bet oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen behoeven de
2.
instemming van de deelnemers.
Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur
3.
overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet. Artikel 152, tweede
lid, van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

Hootdstuk 4

Ret dageliiks bestuur

Samenstelling
Artikel 14
1.
Het dagelijks bestuur bestaat iiit viji leden, de voorzitter inbegrepen, door en tilt bet algemeen
bestuur aan te wijzen als volgt:
de twee door gedeputeerde staten aangewezen leden van het algemeen bestuur;
a.
twee door de colleges van burgemeester en wethouders aangewezen eden van het
b.
algemeen bestuur en
het door bet dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslãn aangewezen lid van bet algemeen
a.
bestuur.
2.
De eden van bet dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van bet algemeen
bestuur in nieuwe samenstelling.
S

3.

4.
5.

dag waarop de zittingspedode van
De leden van het dagelijks bestuur treden af met ingang van de
tot het tijdstip waarop het
bet algemeen bestuur afloopt. Zij blijven hun functie waamemen
aangewezen.
heeft
algemeen bestuur de leden van een nieuw dagelijks bestuur
te zijn, houdt tevens op lid van het
Degene die tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur
dagelijks bestuurte zijn.
wijst het algemeen bestuur zo
Indien tussentijds een vacature ontstaat in bet dagelijks bestuur,
spoedig mogelijk een nieuw lid aan.

Werkwijze en besluitvorming
Artikel 15
of één van de eden dit nodig acht.
Net dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter
1.
één
stem. Voor het tot stand komen van
ieder
lid
heeft
bestuur
dagelijks
In de vergadering van bet
2.
van hen die een stem hebben
vereist
meerderheid
volstrekte
de
wordt
een beslissing bij stemming
uitgebracht.
worden beraadslaagd of besloten, indien
In de vergadeñngen van bet dagelijks bestuur kan slechts
3.
is.
ten minste de heift van bet aantal zitting hebbende leden tegenwoordig
voorzitter, onder verwijzing naar dit
Indien bet vereiste aantal leden niet tegenwoordig is belegt de
4.
artikel, een nieuwe vergadering.
niet van toepassing. Net dagelijks
Op de vergadering, bedoeld in bet vierde lid, is bet derde lid
5.
waarvoor
de eerdere vergadering was
die
dan
den
bestuur Ran echter over andere aangelegenhe
het aantal zitting hebbende
van
heift
de
minste
ten
indien
belegd alleen beraadslagen of besluiten,
leden tegenwoordig is.
van benoemingen, voordrachten
Indien bij een stemming, anders dan over personen voor bet doen
6.
Staken de stemmen andermaal
opnieuw
gestemd.
wordt
staken,
stemmen
of aanbevelingen, de
voorzitter.
de
van
stem
de
beslist
dan
over hetzelfde voorstel,
reglement van orde vaststellen.
Ret dagelijks bestuur Ran voor zijn vergaderingen eon
7.
Taken en bevoegdheden
Artikel 16
bevoegdheden van bet dagelijks bestuur behoren in elk geval:
en
Tot de taken
niet bij of krachtens de wet of deze
bet voeren van het dagelijks bestuur van de FUMO, voor zover
a.
regeling de voorzitter hiermee is belast;
van het algemeen bestuur zal worden
de voorbereiding van alles waarover in de vergadering
b.
beraadslaagd en besloten;
tenzij bij of krachtens de wet of deze
bet uitvoeren van beslissingen van het algemeen bestuur,
c.
belast;
is
hiermee
regeling do voorzitter
een rechtsgeding, van alle conservatoire
het nemen, ook alvorens is besloten tot hot voeren van
d.
of verlies van recht of bezit;
maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring
bet algemeen bestuur daaromtrent
bet procederen in kort geding en tot voeging in strafzaken, tenzij
e.
in voorkomende gevallen een beslissing heeft genomen;
van de FUMO hetzij een
indien ingevolge een wettelk voorschrift aan de FUMO of bet bestuur
f.
beroep in te stellen of
spoedshalve
toekomt,
maken
recht van beroep hetzij een recht bezwaar te
schorsing van het
toelaten,
dat
voorschritten
de
zover
bezwaar in te brengen alsmede, voor
beroep of
ingestelde
Ret
zake
verzoeken.
te
ter
voorziening
aangevochten besluit of een voorlopige
van bet
beslissing
bestuur
de
algemeen
indien
bet
ingetrokken,
bet gemaakte bezwaar wordt
in hun
hetzij
niet
van
bezwaar
maken
of
bet
beroep
van
instellen
dagelijks bestuur tot bet
;
bekrachtigen
maanden
drie
binnen
hetzij
eerstvolgende vergadering,
4, eerste, tweede en derde lid;
bet uitvoeren van opgedragen taken als bedoeld in artikel
g.
;
administratie
financiële
het beheer van do
h.
de controle op bet geldelijk beheer en de
de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor
i.
boekhouding;
schorsen en te ontslaan;
amblenaren, niet zijnde de secretaris/directeur, to benoemen, te
j.
bet stimuleren en coordineren van overleg tussen do deelnemers;
k.
instellingen, diensten of
bet behartigen van de belangen van de FUMO bij andere overbeden,
I.
personen.
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Hoofdstuk 5

De voorzitter en de secretaris!directeur

Artikel 17
Dc voorziller
Het algemeen bestuur benoemt uit zn midden een voorzitter.
1.
De voorzitter is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
2.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en hot
3.
dagelijks bestuur.
De voorzitter tekent de stukken die van bet algemeen bestuur en dageliks bestuur uitgaan.
4.
De voorzitter vertegenwoordigt de FUMO in en buiten rechte. De voorzitter kan doze bevoegdheid
5.
opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.
Do voorzitter wordt vervangen door een lid van hot dagelks bestuur, dat daartoe door het dagelijks
6.
bestuur wordt aangewezen.
Artikel 18
De secretaris/directeur
De secretaris/direoteur wordt, op voorstel van bet dageIiks bestuur, benoemd, geschorst en
1.
ontslagen door hot algemeen bestuur, Het algemeen bestuur regelt tevens de rechtposilie.
De secretaris/directeur is belast met de dagelkse leiding van de FUMO.
2.
IDe secretaris/directeur is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam
3.
bij de vervulling van hun taak.
De secretaris/directeur is bij de vergaderingen van bet algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
4.
aanwezig.
De stukken die van hot algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden door de
5.
secretaris/directeur mode ondertekond.
algemeen bestuur regelt de vervanging van de secretarisldirecteur.
Net
6.

Hoofdstuk 6

Intormatie en verantwoording

Artikel 19
Hot algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorziffer verstrekken provinciale staten, de raden
1.
van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân silo inlichtingen
die door één of meer loden van die bestuursorganen worden verlangd.
Net reglement van orde van de betreffende deelnemer regelt de wijze waarop uitvoehng wordt
2.
gegeven aan het in bet eerste lid bepaalde.
Artikel 20
Een lid van hot algemeen bestuur verstrekt aan de deelnemer die dit lid heeft aangewezen, alle
1.
inlichtingen die door éEn of moor loden daarvan wordt verlangd op de binnen de betreffende
provincie, gemeente of het Wefferskip gebruikelijke wijze.
Een lid van het algemeen bestuur kan door de deelnemer die dit lid heeft aangewezen, ter
2.
verantwoording worden geroepen voor hot door hem in hot algemeen bestuur gevoerde beleid op
do binnen de betreffende provincie, gemeente Dl bet Wetterskip gebruikelijke wijze.
Een deelnemer kan een door hem aangewezen lid van hot algemeen bestuur ontslag verlenen,
3.
indien dit lid het vertrouwen van de deelnemer niet meer bezit.
Het bepaalde in bet eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op bet verstrekken van
4.
inlichtingen aan één of meer leden van respectievelijk het afleggen van verantwoording aan
provinciale staten. de radon van de deelnemende gemeenten en hat algemeen bestuur van
Wetterskip Fryslân.
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Informatie en verantwoording binnen het bestuur van de FUMO
Artikel 21
aan hot algomeen bostuur
Do ledon van het dagolijks bostuur, tozamon en ioder afzondorlijk, zijn
1.
beleid.
gevoerde
hen
door
hot
voor
verantwoording vorschuldigd
schriftelijk
Do loden van hot dagelijks bostuur, tezamen en iedor afzondorlijk, govon mondoling of
2.
inlichtingen.
bostuur
govraagde
algomeon
hot
van
loden
moor
do door één of

Hoofdstuk 7

Commissies

AdvieSCOmmissies
Artikel 22
Ret algomeen bostuur regelt do
Hot algomoen bestuur kan commissios van advios instollon.
1.
g.
samenstellin
de
bovoegdheden en
of do voorzittor en do
Do instolling van vasto commissios van advies aan het dagolijks bostuur
2.
door
algemoon bestuur op
hot
rogoling van haar bovoogdhodon on samenstelling goschiodon
voorstol van hot dagelijks bestuur ondorschoidenlijk do voorzitter.
worden door hot dagolijks
Andore commissies van advies aan het dagolijks bostuur of do voorzittor
3.
bostuur ondorschoidonhjk do voorzittor ingostold.
SestuurscommissieS
Artikel 23
hot oog op de bohartiging van
Ret algomoon bestuur Ran bostuurscommissies instollen met
1.
en do samonstelling.
n
bevoegdhode
do
regelt
bestuur
algemeon
bopaalde belangen. Hot
bostuurscommissie dan na
een
van
instollen
hot
tot
over
niet
gaat
Hot algomoon bestuur
2.
bestuur
van Wettorskip Fryslán.
algomeen
hot
on
radon
do
staten,
provincialo
toestomming van

Hootdstuk 8

Organisatie, directie en personeel

Organisatiestructuur
Artikel 24
lodoro 3 jaar evaluoort het dagelijks
organisatiostructuur.

do

bostuur

dooltreffondheid

on

doolmatighoid van

do

Directiestatuut
Artikel 25
tot do taken on bevoegdhoden
Hot dagolijks bestuur kan eon directiostatuut vaststollen met betrekking
gebracht.
bestuur
algemoon
hot
van
van do directour. Dit statuut wordt ter konnis
Personeel
Artikel 26
rogels ovor de
Het dagolijks bostuur is, binnon do door hot algemeon bestuur vastgesteldo
1.
in dionst
porsonool
van
ontslag
het
on
schorsing
benooming,
do
met
bolast
ambtelijko organisatio,
van do FUMO.
van do gemeonten van
Op hot personool in dionst van do FUMO is de rechtspositieregoling
2.
toopassing.
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Hootdstuk 9

Financiën en beheer

Artikel 27
Begroting
Het dageHjks bestuur zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zi) aan bet algemeen bestuur
1.
wordt aangeboden, toe aan provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wefferskip
Fryslãn.
De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en,
2.
tegen betaling van de kosten, algemeen verkrgbaar gesteld.
Provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wefterskip Fryslãn kunnen bij het
3.
dagelUks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks
bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals
deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
Het algemeen bestuur stelt de begroting vast, uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaande aan dat
4.
waarvoor zij dient.
Het dageliiks bestuur zendt de vastgestelde begroting zonodig toe aan provinciale staten, de
5.
raden en bet algemeen bestuur van Wetterskip Fryslãn.
Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval
6.
vOOr 15 juli van bet jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het bepaalde in bet eerste, derde en vijfde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging
7.
van de begroting, voor zover de wijziging van invloed is op de hoogte van de bijdrage van de
deelnemers.
Jaarrekening
Artikel 28
Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast uitedijk 1 juli in het jaar volgende op bet jaar
1.
waarop deze betrekking heeft.
Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder
2.
geval vãór 15 juli van het jaar volgende op bet jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

O

Artikel 29
Kostenverdeling en bijdrage
1.
De geldmiddelen van de FUMO worden gevormd door:
a. de financiele bijdragen van de deelnemers en
b. ovehge inkomsten.
De kosten van de taakuitoetening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden, voor zover deze niet
2.
uit andere inkomsten worden bestreden, gedragen door de deelnemers op basis van een door het
algemeen bestuur vast te stellen kostenverdeling.
De grondsiag voor de financiele bijdrage van een deelnemer ten behoeve van de taken als
3.
bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, is het aantal inrichtingen vermenigvuldigd met de
kostprijs per type inrichting.
4.
De grondsiag voor de financiéle bijdrage van een deelnemer ten behoeve van de niet-inrichting
gebonden basistaken en de taken als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b tot en met e, is
de voor de uitvoering noodzakelijke personele capaciteit vermenigvuldigd met bet uurtarief.
Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de kostprijs per type inrichting en de opbouw van het uurtarief
5.
vast, ten behoeve van de taken als bedoeld in artikel 4, eerste lid.
In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de
6.
uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4, eerste lid.
De kosten van de taakuitoefening als bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, bedragen ten
7.
minste de integrale kostprijs van de betreffende opdracht. Het dagelijks bestuur stelt de opbouw
van bet uurtariel vast. Het dageIks bestuur kan deze vaststelling opdragen aan de directeur.
Een batig rekeningsaldo wordt toegevoegd san bet weerstandsvermogen van de FUMO, Het
8.
weerstandsvermogen bedraagt ten hoogste 10% van de jaaromzet. Voor zover het batig saldo
van enig jaar leidt tot een weerstandsvermogen van meer dan 10% van de jaaromzet, wordt het
meerdere uitgekeerd naar rato van de in het zesde lid genoemde bijdrage.
9

9.

10.
11.

ten laste van het
Eon nadolig rekoningsaldo in enig jaar, voor zovor dit niet geheel of gedeeltolijk
naar rato van
doolnomors,
do
door
gedragen
wordt
gebracht,
worden
kan
woerstandsvormogen
jaar.
dat
voor
bijdrage
genoomde
lid
de in hot zesde
goregeld.
In de uitvooringsovereonkomst wordt do betaling middels voorschotnota’s
zesde
lid, zorg voor dat do
in
hot
bedoeld
als
bijdrage
do
van
rato
naar
or,
dragon
Do doelnemors
n jogens derden
vorpiichtinge
FUMO te alien tijde over voldoende middelen besehikt om aan a) zijn
Do detinitiovo
voorschot.
to voldoon. Do FUMO vorzookt do doolnomers elk kwartaal om eon
.
jaarrekoning
do
airekening vindt plaats binnen twee maanden na vaststoiling van

Financiële voorschriften
Artikel 30
bostuur stelt regols vast met botrekking tot de organisatio van de financielo
algomeon
Hot
1.
administratie on van hot kasboheor.
behoor en do inrichting
Het algemeon bestuur stolt rogols vast voor do controlo op hot financieel
2.
rochtmatigheid van hot
do
dat
waarborgon
dienon
to
regels
Doze
van do Iinanciëlo organisatie.
getoetst.
wordon
organisatlo
financielo
de
van
nrichting
do
financiële beheer on van
lid
1 van Book 2 van hot
artikel
393
bedoeld
in
als
aan
accountant
eon
wijst
Hot algemeon bostuur
3.
daarbij
vorstrekken van
en
hot
jaarrokoning
do
van
controle
do
met
bolast
Burgorlijk Wetboek,
. Artikol
bevindingon
do
van
vorsiag
eon
van
uitbrongen
daarbij
hot
on
orklaring
eon accountantsv
op do
tigo
toopassing
217, derdo tot on met vijtdo lid, van do Provinciewet is van overeonkoms
accountantsvorklaring on hot vorslag.
Tegemoetkoming in de kosten
Artikel 31
vaststellen voor eon
Hot algomeon bostuur kan, met inachtneming van do wot, eon rogoling
1.
eden
van bet dagelijks
bostuur,
do
algemeon
hot
van
loden
do
van
togomoetkoming in do kosten
bestuur en do voorzitter,
vaststollen voor eon
Hot algomeon bostuur kan, met inachtneming van do wet, eon rogoling
2.
missies.
bostuurscom
van
loden
do
van
kosten
do
in
togemoetkoming

Hootdstuk 10

Archiefbescheiden

Archief
Artikel 32
organon ingostold bij do
Hot dagolijks bostuur draagt zorg voor do archiofboschoiden van do
1.
rogeling, die aan
stellon
rogoling ovoreenkomstig eon door het algomoen bestuur vast to
godeputoorde staten wordt modegedeeld.
opgodragon zorg voor
Gedoputoerdo staten oofenon toozicht uit op do aan hot dagelijks bostuur
2.
1995.
Archiotwet
do
lid,
oorsto
van
33,
do archiotbescheiden ovoreenkomstig artikol
voor zovor doze
eidon
archiotbesch
do
beheor
van
hot
Do secretaris/directour is belast mot
3.
Tresoar.
van
rplaats
archiefbewaa
do
naar
t
archiofboschoiden niot zijn ovorgobrach
derdo lid genoomdo boheer.
Do provincialo archiofinspoctie oofont toezicht uit op hot ondor hot
4.
1995 over to brongon
Archiotwet
do
van
12
artikel
van
grond
op
Voor do bewaring van do
5.
is aangowozen do
organon
genoomdo
rogoling
dozo
in
de
van
archiofbeschoidon
Trosoar.
van
archiofbewaarplaats
bet dorde lid bedooldo
Na ophoffing van do gomeonschappolijko regeling wordon do ondor
6.
archiotboschoiden ovorgebracht naar do archiotbewaarplaats van Trosoar.
door do archivaris van
Do ondor hot vijtdo lid bodooldo archiofbeschoidon worden bohoord
7.
Trosoar.
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Hoofdstuk 11
Artikel 33
1.
2.
3.
4.

Artikel
1.
2.
3.

0

4.

5.

6.
7.

O

Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
Toetreding

Het daartoe bevoegde orgaan van een publiekrecht&ijke rechispersoon kan een verzoek tot
toetreding richten aan bet algemeen bestuur.
Toetreding vindt plaats bij daartoe strekkende besluiten van ten minste tweederde van de
deelnemers.
Toetreding is mogelijk per 1 januari van bet kalenderjaar, volgend op bet jaar waarin de voor de
toetreding noodzakelke wziging van de regeling in werking is getreden.
Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding. Daarbij kunnen voorwaarden worden
gesteld.
Uittreding
34
Een deelnemer ken besluiten uit de regeling te treden.
Sen besluit tot uiftreding wordt b aangetekende kennisgeving gericht aan het algemeen bestuur.
Uittreding is mogelijk met ingang van 1 januari van enig kalenderjaar, met dien verstande dat ten
minste een opzegtermijn van één jaar in acht wordt genomen, te rekenen vanat de datum waarop
bet uittredingsbesluit aan het algemeen bestuur ter kennis is gebracht.
Na ontvangst van de in bet derde lid vermelde kennisgeving wordt een in overleg met de
uittredende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een
plan op te stellen dat ten minste inzicht geeft in alle kosten, die direct en indirect samenhangen
met de uittreding. IDe kosten van bet plan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.
Het plan wordt vastgesteld door bet algemeen bestuur.
De uittredende deelnemer verplicht zich bet personeel dat is belast met de uitvoering van de door
deze deelnemer opgedragen taken over te nemen. Het algemeen bestuur stelt de omvang van het
toe te wijzen personeel vast op basis van de begroting over bet jaar voorafgaande aan bet jaar
waarop de uittreding betrekking heett.
Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding en zal daarbij in ieder geval bet bepaalde
in enige uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 6 in acht nemen
In afwijking van het eerste en derde lid vindt uittreding niet pleats binnen vijt jaren na de
inwerkingtreding van bet besluit tot bet treffen van respectievelijk toetreden tot deze regeling.

Wijziging
Artikel 35
Het algemeen bestuur en de deelnemers kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
1.
De regeling Ran worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van ten minste tweederde van de
2.
deelnemers, onder gelijktijdige toestemming van provinciale staten, de raden en het algemeen
bestuur van Wetterskip Fryslãn.
De artikelen 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 29 en 33 tot en met 36 van deze regeling kunnen alleen
3.
worden gewijzigd indien alle deelnemers daarmee instemmen.
Sen wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de
4.
regeling is opgenomen in bet register van de provincie Fryslan als bedoeld in 74, eerste lid,
onderdeel j. juncto artikel 27 van de wet.
Artikel 36
Ophetting
De regeling kan worden opgeheven bij gelijkluidend besluit van ten minste tweederde van de
1.
deelnemers.
Ingeval van ophetfing stelt het algemeen bestuur, de deelnemers gehoord, een liquidatieplan vast
2.
en regelt de vereftening van bet vermogen.
Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de ophefting heeft voor het personeel.
3.
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Hoofdstuk 12

Slotbepalingen

Geschillenregeling
Artikel 37
worden opgelost. De deelnemers
Eventuele geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg
1.
spannen.
te
in
daartoe
uiterste
het
verplichten zich tot
aan de andere partijen
Een geschil bestaat indien een of meer deelnemers zuiks schrifielijk
2.
meedeelt, onder aanduiding van het geschil.
(zullen) de desbetreffende partij(en) tevens
Si] de mededeling als genoemd in het tweede lid zal
3.
voor een mogelijke oplossing(srichting)
haar (hun) zienswijze over het geschil en een voorstel
vermelden.
zal dii, alvorens het geschil
Indien een geschil niet in der minne blijkt te kunnen worden opgelost
4.
bindend advies worden
een
niet
voor
rechter,
bevoegde
kan worden voorgelegd aan de
persoon aangewezen
eén
uit
bestaan
zal
die
personen
drie
van
voorgelegd aan een commissie
de
door
meerderheid van de
een
door
aangewezen
persoon
één
door gedeputeerde staten,
en êén persoon
persoon
aangewezen
wethouders
en
r
burgemeeste
deelnemende colleges van
geldt dat
ala
voorwaarde
waarbij
Fryslán,
Wetterskip
van
bestuur
dagelijks
aangewezen door het
bestuur.
algemeen
van
het
uitmaken
deel
geen
de aangewezen personen
Bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 38
hen gebruikelijke wijze bekend
De regeling wordt door elk van de deelnemers op de voor
I.
gemaakt.
register van de provincie Fryslan
De regeling treedt in werking op de eerste dag na opname in het
2.
van
27
de wet.
artikel
juncto
j.
als bedoeld in artikel 74, eerste lid, onderdeel
Citeertitef
Artikel 39
Uttieringstsjinst Miljeu
Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Fryske
1.
FUMO.
tot
en Omjouwing algekort
e Zaken en
Gedeputeerde staten zenden deze regeling aan de minister van Binnenlands
2.
r
Milieu.
en
lnfrastructuu
van
is
staatssecretar
de
en
Koninkrijksrelaties
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Bijlage 1

Basistakenpakket

Bijlage 2
Stemverhouding algemeen bestuur
De door bet algemeen bestuur vast te stellen stemverhouding wordt bepaald aan de hand van de
tinanciële bdrage van de deelnemers, gebaseerd op het basistakenpakket als bedoeld in artikel 4, eerste
lid, onderdeel a en het aanvullend takenpakket, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b van de
gemeenschappelijke regeling. Do stemverdeling vindi plaals aan de hand van hneaire groottekiassen
waarbij:
a. één stem wordt toegekend per € 150.000,-, met dien verstande dat iedere deelnemer waarvan de
financiële bijdrage minder bedraagt dan € 150.000,- ook één stem heeft;
b. bet aantal stemmen per lid, aangewezen door gedeputeerde staten, wordt berekend door het totaal van
do stemmen dat toekomt aan do provincie te delen door twee en
c. de met toepassing van artikel 17, eerste lid, van do gemeenschappelijke regeling aangewezen
voorzitter in bet algemeen bestuur geen stemrecht uitoetent.

0
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Gedepuleerde staten van Fryslân, d.d.
voorzitter

secretaris

gemeente Achtkarspelen d.d.
Het college van burgemeester en wethouders van de
voorzitter

secretaris

gemeente Ameland, d.d.
Het college van burgemeester en wethouders van de
voorzitter

secretaris

gemeente het Bildt, dci.
Het college van burgemeester en wethouders van de
voorzitter

secretaris

nte Boarnslerhim, dd.
Hel college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

gemeente Dantumadiel, aó.
Het college van burgemeester en wethouders van de
voorzitter

secretaris

nle Dongeradeel, dci.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

nle Ferwerderadiel, d.d.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

nte Franekeradeel, d.d.
Hat college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris
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Het college van burgemeester en wethouders van tie gemeente Gaasterlãn-Sleat, d.d.
voorzitler

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van tie gemeente Harlingen, d.d.
voorzitter

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, d.d.
voorz(tter

0

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van tie gemeente Kollummedand ca., d.d.
voorzitter

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, d.d.
voorzitter

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van tie gemeente Leeuwarderadeel, d.d,
voorzitter

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lemsterland, d.d.
voorzitter

secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel, d.d.
voorzitter

secretaris

Het college van burgemeesteren wethouders van de gemeente Menameradiel, d.d
voorzitter

secretaris
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nte Schiermonnikoog, d.d.
F-let college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

nte Skarsterlan, d.d.
Ret college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

nte Smallingerland, dd.
Ret college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

nte Terschelling, d.d.
Ret college van burgemeester en wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

do gemeente Tytsjerksteradiel, d.d.
Hat college van burgemeester en wethouders van
voorzitter

secretaris

nte Vlieland, d.d.
Ret college van burgemeesteren wethouders van de gemee
voorzitter

secretaris

C)

Hot dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslãn, dcl.
voorzitter

secretaris
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Toelichting
Inleiding en achtergrond
In verschillende onderzoeken, waaronder bet in 2008 verschenen rapport van de commissie Mans, is te
lezen dat de organisatie en uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de
regelgeving op bet gebied van Milieu, Bouwen en Ruimie structurele problemen kent. Fragmentatie,
onnodige bestuurlijke drukie, gecompliceerde verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden, een
tekort aan capaciteit, kennis en kunde bij een deel van de individuele bevoegde gezagsinstanties,
onvoldoende en te vrijbHjvende samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en hand
havers, toename van specialismen en afname van schaal door vermindering vergunningvedening,
overdracht van bevoegdheden van provincie near gemeenten van complexe inrichtingen. Het is een greep
uit de problemen zoals die uit een reeks van adviezen en rapporten naar voren komen.
Om deze problemen fundamenteel san te pakken, hebben bet Aijk, bet IPO en de VNG overeenstemming
bereikt over de zogeheten package deal van 19 juni 2009. De UvW heeff zich bier in een later stadium
san geconformeerd. In een aantal bestuurlijke overleggen is de package deal san de orde geweest en zijn
er bijsieflingen aangebracht.
Onder meer is in dit kader een basistakenpakket vastgesteld en zijn er zogenaamde kwaliteitscriteria
ontwikkeld. De kwaliteitscriteria geven onder meer san welke deskundigheden organisaties in huis
moeten hebben om goede vergunningverlening, toezicht en handhaving mogelijk te maken. De criteria
gelden in ieder geval voor de regionale uitvoeringsdiensten, waarvan is afgesproken dat deze een
landsdekkende structuur moeten gaan vormen. De kwaliteitscriteria vormen daarmee één van de
belangrijkste pijiers
20 niet de beiangrijkste
onder een adequate uitvoering van de onderhavige
medebewindstaken door gemeenten, provincies en bet Rijk of in hun opdracht door derden, waaronder de
RUD’s.
—

-

In aansluiting op de gemaakte afspraken is het Programma Ulwoering met Ambitie (PUmA) gestart. in dii
programma zijn de acties gebundeld die nodig zijn om het kabinetsbeieid en de bijbehorende package
dealte kunnen uitvoeren. De partijen die bij dit programma zijn betrokken, zijn bet Rijk, IPO, VNG, UvW,
het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. In bet kader van dit programma zijn in januari 2011 een
Stappenpian vorming regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en een Checklist Criteria RUD-vorming
opgesteld.
Zowel het stappenpian als de checklist is opgesteld door de stuurgroep PUmA. Het stappenpian is op 16
februari 2011 bestuurlijk vasigesteld. Met betrekking tot de Checklist Criteria RUD-vorming is in hetzelfde
bestuurlijk overleg vastgesteld dat deze checklist het richtinggevende kader is voor het verdere proces.
Daarbij is ook aangegeven dat een eventuele afwijking daarvan op grond van een voorkeur voor regionaal
maatwerk onder voorwaarden mogelijk is. Bij deze voorwaarden gaat het er om dat de direct betrokken
partijen (provincie, waterschap(pen) en de gemeenten) het met elkaar eens zijn over het regionale
maatwerk, dat de aistemming met het OM en de politie moet zijn geborgd en dat de RUD’s ook op langere
termijn voldoende kritieke masse hebben conform de KPMG-kwaliteitscriteria. Het zijn deze criteria die in
de Modellenstudie tot de conciusie hebben geleid dat er in Fryslân geko2en dient te worden voor één
RUD.
De belangrijkste elementen uit de package deal en de Checklist Criteria-RUD-vorming:
in de RUD wordt deelgenomen door gemeenten en provincies voor de uitvoering van VTH-taken op bet
gebied van het omgevingsrecht. In de RUD zullen ook rijkstaken worden ondergebracht. De RUD werkt
samen met de waterschappen in de provincie;
het werkgebied van elke RUD is congruent met dat van de Veiligheidsregio;
alle RUD’s gezamenlijk vormen een landsdekkend netwerk voor de uitvoering van VTH-taken;
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het basistakenpakket over naar de RUD en bij
+ de provincie en de gemeenten brengen aVe taken uit
kenpakkei gaat het om versie 2.3 1 van d
basista
bet
Bij
ken.
basista
de
voorkeur meer taken dan
pakket;
RUD’s geiden (de zgn. KPMG criteria 2.0) op het
+ de RUD voldoet aan de kwaliteitschieria die voor de
iten. Hieraan voldoen betekent dat de RUD
gebied van kritieke massa, proces en kwaliteit en priorite
ria
dienen tegelijkertijd als referentiekader voor
robuust is op het gebied van kwaliteit. De kwaliteitscrite
in
RUD-verband warden georganiseerd;
niet
elk bevoegd gezag voor de achterblijvende taken die
eringsstructuur is geregeld ten
r
en
bestuu
financi
de robuustheid van de RUD op bet gebied van
id;
behoeve van continulteit en toekomstbestendighe
termijnen) te bieden oak in piektijden tegen
g
elke RUD is in staat continulteit in de dienstverlenin (en
mers/opdrachtgeveTs. De organisatie dient
de
deelne
van
eisen
overeengekomen kosten en conform de
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te
niseerd
georga
daartoe efficient en effectief
van de Wgr. voor aUe deelnemers. Hiermee
de RUD is bij voorkeur een openbaar ichaam in de zin
bereikt;
zin
che
wordt robuustheid in juridis
aal maatwerk mogelijk is, mits aan de genoemde
+ voor de vormgeving van de BUD’s geldt dat region
chap en gemeenten, barging
voorwaarden wordt voldaan (overeenstemming provincie, waters
eria);
afstemming met CM en politie, voldoen aan de kwa!iteitscrit
bestuursrecht en in de ketensamenwerking
strafen
ming
afstem
de
in
rol
belangrijke
een
•• de BUD heeft
-
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ing in de regio is ingericht op en gegarandeerd
de informatievoorziening voor ketentoezicht en opspor
isch, tactisch als operationeel niveau.
strateg
zowel
voor de samenwerking binnen de keten, op
Friese kaders
t kwam, zijn in de provincie Fryslân op basis van
Voordat in 2008 de commissie Mans met zijn rappor
t en handhaving (VTH) al gesprekken gevoerd
toezich
,
rlening
ningve
vergun
trends in het domein van
g ter verbetering van de kwaliteit. In dit Friese
tussen bevoegde gezagen over mogelijke samenwerkin
RUD-vorming betrokken en dii heeft uiteindelijk
overleg zijn oak de Iandelijke ontwikkelingen over de
meren zich aan de landelijke Radars, maar geven
geleid tot een aantal kaders voor de BUD. Deze confor
er tegelijkertijd een nadere verfijning en nuancering aan.
rond van bovengenoemde kaders heeft in 2010 en begin
In de aanloop naar de BUD en tegen de achterg
vraag hoe de Friese uitvoeringsdienst op hoofdlijnen
de
2011 een onderzoek plaatsgevonden naar
en wat naar verwachiing de financiele consequenties
worden
organisatorisch vormgegeven zou moeten
ocht als verdieping op een eerder door Capgemini
onderz
tevens
is
van samenwerking zijn. In dat kader
tie-applicatie is. In het onderzoek zijn verschillende
produc
de
passen
best
uitgevoerd onderzoek wat de
ken, met name op het aspect takenpakket en het
vergele
elkaar
met
n
aspecte
modelvarianten op diverse
aspect één of twee uitvoeringsdiensten.
-
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werking op aVe omgevingsrechtelijke taken in één
De conclusie uit dit onderzoek luidde dat bij samen
en efficientie kan warden geboekt.
organisatie de grootste winst op bet gebied van kwaliteit, effectiviteit
geacht, is een qua takenpakkei
ar
werd
haalba
Cmdat een dergelijke samenwerking op korte termijn niet
worden ondergebracht. Het
moeten
satie
zou
organi
in
één
kleinschaliger samenwerking geadviseerd die
op te schalen taken
vrijwillig
de
en
milieutaken
de
ken,
takenpakket zou dan moeten bestaan uit de basista
Een dergelijk
skip
Fryslãn.
Wetter
het
van
taken
enkele
e
aismed
van de gemeenten en de provincie,
niet
iii.
odel
g
een
groeim
sluit
en
werkin
samen
voor
de
iakenpakket vormt dan een goede basis
-
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Wet dualisering provinciebestuur
pelijke regeling, als kader voor publiekrechtelijke
De samenwerking is vormgegeven in een gemeenschap
regelingen (hierna: Wgr.) is van toepassing
pelijke
nschap
gemee
Wet
de
van
VI
samenwerking. Hoof dstuk
waterschappen In dit hoofdstuk worden op enkele
op regelingen tussen gemeenten, provincies en
tige toepassing verklaard. in dat geval is tevens
plaatsen bepalingen uit de Provinciewet van overeenkoms
van toepassing (Wet van 16 januari 2003, Stb. 2003, 17).
art. XV van de Wet dualisering provinciebestuur
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Hot oerste lid van dat artikol bepaalt dat, voor zovor bij of krachtons do Wgr. do bij of krachtens do
Provinciewet gestelde regols van toopassing zijn vorklaard, do bi] of krachtens do Provinciewot gostolde
regols van toopassing blijven zoals dio luiddon onmiddollijk voorafgaand aan de inwerkingtroding van do
Wot dualisering provinciobostuur op 12 maart 2003. Do ratio achtor doze bepaling is dat zondor nadore
voorziening de bepalingon van do gedualiseerdo Provinciewot via de verwijzingon in do Wgr. doorworkon
op do vorhoudingen binnen de gomoonschappelijko rogoling, dio (nog) op monistischo leost is goschooid.
Op grond van hot twoodo lid van art. XV Wet dualisoring provinciobostuur is hot oersto lid van doze
bepaling niot van toepassing op do artt. 190 tot on met 219 van do Provinciewot.
Bevoegdheid tot hot treffen van een regeling
In de rogoling worden uitsluitend taken en bovoogdheden van gedoputoerdo staten, het college van
burgomeoster en wothoudors en hot dagolijks bostuur van hot watorschap ingebracht. Dezo
bestuursorganen zijn dan ook bovoegd cm do gemeenschappolijke regeling te troffon, mits daartoe
toostomming is vorloond door provincialo staten, do gomoonteradon en hot algomoen bostuur van hot
watotschap. Op de toostomming zijn de bopalingon van afdoling 10.2.1 van do Algemono wot
bostuursrocht van toopassing. Do toostomming kan slochts wordon onthoudon wogons strUd met hot rocht
of het algemoen belang. Daarbij diont een zokoro torughoudondhoid to wordon botracht.
Artikelsgewijs
Hieronder wordt kort ingogaan op enkolo in do regeling opgonomen bopalingon.
art. 2 Openbaar lichaam
Bij do rogoling wordt eon rochtsporsoonlijkhoid bozittond openbaar lichaam ingestold. De
rochtsporsoonlijkheid van hot oponbaar lichaam hooft tot govolg dat hot op oigon naam en voor eigon
rokoning privaatrochtelUke rechtshandolingen kan vorrichten. Hot openbaar lichaam kan personeel in
dienst hobbon. Do Wgr. bepaalt dat het bestuur van oen oponbaar lichaam bostaat uit een algomoon
bestuur, een dagelijks bostuur on een voorzittor.
art. 3 Belangen.
Do Wgr. vereist dat do rogoling het bolang of do bolangon br bohartiging waarvan zij is getroffen
vermeldt. Dat mag overigons ook in algomeno tormon. Dat bolang is hier gologen in het gozamenlijk
uitvooren van takon op hot torrein van hot omgevingsrocht in hot algemoon on do Wot algomene
bopalingon omgovingsrocht en do in artikol 5.1 van doze wot genoomde wotton in hot bijzondor.
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art. 4 Taken
Dozo bopaling goofi een omschrijving van do takon die aan het bostuur van de FUMO wordon
opgodragon. Hot accont van de takon ligt op het uitvooring van hot basistakonpakkot, ledoro doolnemor
brongt ton minsto hot basistakenpakkot in de rogoling in. In aanvulling daarop mogon de doolnomors ook
eon aanvullend takenpakkot door do FUMO laton uitvooron. Do rogeling biedt daarnaast ook do
mogelijkhoid dat dionsten op hot torroin van hot omgovingsrecht aan do FUMO worden opgodragen dio
niet tot het basislakonpakkot of het aanvullend takonpakkot bohoren. Doze workzaamhoden zullen in do
rogel oon moor incidontool karaktor hobbon, Dm hot uitvoorend karaktor van do werkzaamhodon te
benadrukken is uitdrukkolijk aangegevon dat do taken door do FUMO stoods wordon uitgooofend met
inachtnoming van do door of ton bohoovo van do doolnomors vastgosteldo beleidskadors, beloidsrogels
en overigo instructios. Do rogoling opent do mogolijkheid dat do FUMO voor hot Rijk, als niot-doelnomor
aan do rogoling, werk2aamhodon vorricht op hot torroin van hot milieu- on omgovingsrocht.
art. 5 Bovoogdhoden
Do Wgr. voorziot in de mogolijkhoid dat deelnemors bovoegdhodon aan hot bostuur van do FUMO
overdragen. In do rogoling is uitdrukkolijk opgonomen dat oon dorgolijko ovordracht van bovoogdhoid niet
plaatsvindt. Hot bovoogd gozag en daarmoo do politioko vorantwoordelijkhoid voor de uitoofening van do
bovoogdhedon blijft nadrukkelijk bij do doolnomers. Wol kunnen do doelnemers bosluiten om hot bestuur
van do FUMO mandaat, volmacht of machting to vorlenen, om namens do doolnomors bosluiton to nomon
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10:3 Awb is de begrenzing van mandaatverlening
ot (rechts)handelingefl te verrichten. In artikel
opgenomen.
over het verlenen van mandaat, volmacht of machting te
ledere deelnemer dient zeif een besluit te nemen
schikte, zodat de FUMO op grond van art. 10:4
nemen. Het betreft hier mandaat aan een niet-onderge
Awb met het mandaat dient in te stemmen.
art. 6 Uitvoeringsovereenkomst
deelnemer uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.
De aan de FUMO opgedragen taken worden per
looptijd van een uitvoeringsovereenkomst voor de
de
Uit de aard van de opdracht vloeit voort dat
worden opgezegd door uittreding van de
uitsluitend
kan
t
basistaken onbepaald is. Deze overeenkoms
artikel 34 van de regeling. Deelnemers
in
geregeld
zijn
hiervan
betreftende deelnemer. De gevolgen
vereenkomst met betrekking tot
uitvoeringso
de
Voor
in.
kket
basistakenpa
brengen immers ten minste het
voor
tie duvr van viji jaren wordt
maal
eerste
tie
voor
deze
dat
bepaald
het aanvullend takenpakket is
vijt jaar geeft de FUMO de
van
periode
Uk
voortgezet.
wordt
tijd
onbepaalde
aangegaan en daarna voor
richten. Opzegging van de
in
en
te
richten
te
taken
die
van
aanzien
ten
ng
gelegenheid de bedrijtsvoeri
de deelnemer de verplichting met
uitvoeringsovereenkomst voor het aanvullend takenpakket brengt voor
van daze taken over te nemen. Het algemeen
zich mee hat personeel dat is belast met de uitvoering
Overige kosten van opzegging, met name in
bestuur stelt de omvang van het toe te wuzen personeel vast.
vastgesteld.
bestuur
de steer van overhead, worden eveneens door het algemeen
Algemeen en dagelijks bestuur en voorzitter
ant. 9 tot en met 16
Wgr. en de Provinciewet, zoals die luidde voor
Deze bepalingen volgen voornamelijk rechtstreeks uit de
de tinanciele bijdrage van de deelnemer,
aan
gerelateerd
is
12 maart 2003. IDe stemverhouding
takenpakket.
aanvullend
het
en
gebaseerd op het basistakenpakket
algemeen bestuur wordt aangewezen. In de
De Wgr. bepaat dat de voorzitter door en uit het
voorzitter in het algemeen bestuur een meer
de
om
gekozen
voor
er
is
regeling
gemeenschappelijke
er in dat de deelnemer van wie een
onafhankelijke positie te laten bekleden. Daarom voorziet de regeling
bestuur aanwijst. In de
algemeen
lid van het
lid als voorzitter wordt aangewezen een extra
geen stemrecht uitoefent,
bestuur
algemeen
stemverhouding in bijlage 2 is bepaald dat de voorzitter in het
ing. De Wgr.
stemverhoud
de
op
is
invloed
van
niet
waarmee de constructie van de onathankelijk voorzitter
bepalingen
van de
de
bij
aangesloten
worden
moet
regelt niets over plaatsvervanging, zodat daarvoor
een
door
vervangen
wordt
voorzilter
dat
de
betekent
Dat
Provinciewet, zoals die luidde voor dualisering.
voorzitter
als
zowel
voorzitter
vervangt
de
voorzitter
gend
plaatsvervan
lid van het dagelijks bestuur. De
dagelijks bestuur en ala voorzitter van het
van het algemeen bestuur, als voorzitter van het
Iichaam.
gemeenschappelijk openbaar
Intormatie en verantwoording
am. 19 tot en met 21
worden opgenomen over de wijze waarop het
In de Wgr. is voorgeschreven dat in de regeling bepalingen
één of meer van de deelnemers gevraagde
bestuur van de gemeenschappelijke regeling de door
afgelegd. Via de informatie- en
inlichtingen verschatt en de wijze waarop verantwoording wordt
benadrukt. Deze bepalingen
bestuur
lokaal
verantwoordingsplicht wordt het uitgangspunt van verlengd
volgen rechtstreeks uit de Wgr.
artl. 22 en 23 Commissies
het instellen van een bestuurscommissie is
Deze bepalingen volgen rechtstreeks uit de Wgr. Voor
deelnemende gemeenten en het algemeen
de
raden
van
de
staten,
toestemming nodig van provinciale
bestuur van Wetterskip Fryslãn.
Organisatiestructuur, directie en personeel
art. 24 tot en met 26
regels omtrent de ambtelijke organisatie van de FUMO. Het algemeen bestuur
stelt
Het algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur heeft de opdracht om
kan deze bevoegdheid delegeren aan het dagelijks bestuur.
organisatiestructuur te evalueren. Hiermee wordt
tie doelmatigheid en de doeltreftendheid van de
gehouden.
periodiek de ambtelijke structuur en werkwijze tegen het licht
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De FUMO heeft een directeur, die de dagelijkse leiding heeft. Die functie valt samen met de funotie van
secretaris. Anders dan bet overige personeel wordt de directeur door bet algemeen bestuur benoemd,
geschorst en ontslagen.
ath. 27 en 28 Begroting en jaarrekening
Deze bepalingen volgen rechtstreeks uit de Wgr.
art. 29 Kostenverdeling en bijdrage
Deze bepaling voorziet onder meer in de grondsiag voor de financiele bijdrage voor het uitvoeren van het
basistakenpakket en bet aanvullend takenpakket. Vow het basistakenpakket is dat bet aantal inrichtingen
dat is ingebrachi, vermenigvuldigd met de kostpñjs per inrichting. Voor de niet-inrichting gebonden
basistaken en bet aanvullend takenpakket is dat de noodzakelijk personele capaciteit vermenigvuldigd
met bet uurtarief, Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de kostprijs per inrichting en de opbouw van bet
uurtarief vast. Voor de taakuitoefening voor niet tot bet basistakenpakket en aanvullend takenpakket
behoren werkzaamheden stelt het dagelijks bestuur de opbouw van het uurtarief vast.
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ant. 33 tot en met 36
Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing
De Wgr. bepaalt dat in de voor onbepaalde tijd getrotten regeling bepalingen zijn opgenomen over
toetreding, uittreding, wijziging en opheffing. Deze artikelen voor hierin. Ingevolge de Wgr. wordt onder het
treffen van een gemeenschappelijke regeling mede verstaan het toetreden tot, het uittreden uit of wijzigen
van een gemeenschappelijke regeling, zodat ook hiervoor toestemming moet worden verkregen van
provinciale staten, de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van Wetterskip
Fryslãn.
Bij uittreding uit de gemeenschappelijke regeling wordt een opzegtermijn in acht genomen, zodat het
bestuur van de regeling alvast kan anticiperen op de uittreding. Uittreding brengt voor de deelnemer de
verplichting met zich mee het personeel dat is belast met de uitvoering van de ingebrachte taken over te
nemen. I-let algemeen bestuur stelt de omvang van bet toe te wijzen personeel vast. Overige kosten van
uittreding, met name in de sfeer van overhead, maar ook bijvoorbeeld voor wat betreft verplichtingen die
samenhangen met enige uitvoeringsovereenkomst, worden eveneens door bet algemeen bestuur
vastgesteld.
art. 37 Gesohillenregeling
Anders dan bij regelingen waaraan uitsluitend gemeenten deelnemen voorziet de Wgr. niet in een
geschillenregeling. Art. 28 van de Wgr., die als geschillenregeling, een recht van administratief beroep bij
gedeputeerde staten creëert, is niet van toepassing op regelingen waaraan een provincie deelneemt. In
plaats daarvan voorziet de regeling zeif in een geschillenregeling. Uitgangspunt is steeds dat geschillen in
goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Mocht dat niet slagen dan zal een door de deelnemers
te benoemen commissie van wijzen een niet bindend advies uitbrengen.
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