Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie:
Hof van Herstal (inclusief lunch)
Pepinusbrug 8
6102 RJ Echt
Woensdag 16 december 2015
13:00 – 14:00 uur Lunch
14:00 – 14:30 uur Algemeen Bestuur
14:30 – 17:00 uur Bijeenkomst drie colleges

Bijlagen

Agenda Algemeen Bestuur
1. Opening
2. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst 8-4-2015

Ter vaststelling

Bijlage 1

3. Voorstel begrotingswijziging 2015-2, 2016-1 en 2016-2 van de
Gemeenschappelijke regeling MER

Ter vaststelling

Bijlage 2 t/m 2f

4. Voorstel wijziging Gemeenschappelijk Regeling
Servicecentrum MER

Prinicpe akkoord in
afwachting
behandeling
gemeenteraden

Bijlage 3 t/m 3b

5. Voorstel aanpassing klachtenregeling SC MER

Ter vaststelling

Bijlage 4

6. Vergaderschema MER-overleggen 2016

Ter kennisname

Bijlage 5

7. Rondvraag

Ter bespreking

8. Sluiting
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Agenda bijeenkomst drie colleges
Agenda bijeenkomst drie colleges
1. Opening
2. Ontwikkeling Servicecentrum MER
- Programma Sociaal Domein
- Programma Bedrijfsvoering
- Omgevingsdienst
- Relatie omgevingsdienst-RUD
- Terugblik-vooruitblik secretarissen
3. Rondvraag
4. Sluiting
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CONCEPT
Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 8 april 2015
13:00 – 16:00 uur
Thorn

Aanwezig:
Voorzitter: S.H.M Strous
Gemeente Maasgouw: J.A.L. Lalieu, A.C.H. Smeets-Palmen, Math Wilms
Gemeente Echt-Susteren: J.W.M.M.J. Hessels, P.H.J. Pustjens, J.J.M. Dijcks, J.M.C. Wackers
Gemeente Roerdalen: E.W.A.M. Cuijpers, J.G.A.M. den Teuling, M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen
Directie MER: G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg

Directiesecretaris: A.G.A. Rooskens

Besluitenlijst
1. Opening
2. Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d. 8 april 2015
Het Algemeen Bestuur besluit de besluitenlijst vast te stellen.
3. Voorstel tot kennisname P&C cyclus 2015
De planning en control-cyclus Gemeenschappelijke regeling MER in 2015 bestaat uit diverse
producten, waarvan de totstandkoming wordt gepland.
Het Algemeen Bestuur besluit tot kennisname van de planning van de planning en control
cyclus in 2015.

4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2014
Het AB stelt conform artikel 20, lid 3, van de GR, uiterlijk 10 juli de jaarrekening vast over
het voorafgaande jaar. Daarmee wordt impliciet decharge verleend aan uw DB. De
jaarrekening 2014 is in concept gereed en door de accountant gecontroleerd. Er is sprake
van een goedkeurende verklaring , zowel op het gebied van rechtmatigheid als
getrouwheid. Een rapport van bevindingen van de accountant is bijgevoegd.
Het Algemeen Bestuur besluit:
- De jaarrekening 2014 vaststellen;
- In te stemmen met de resultaatbestemming zoals in de jaarrekening is aangegeven;
- Het DB te verzoeken de vastgestelde jaarrekening aan de gemeenteraden van Maasgouw,
Echt-Susteren en Roerdalen en Gedeputeerde Staten te verzenden.
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5. Voorstel tot toetreding en vertegenwoordiging SC in inkoop-Zuid
Het Servicecentrum MER (SC-MER) wil zich aansluiten bij de coöperatieve vereniging van
aanbestedende diensten, het Inkoopcentrum Zuid en kan dan profiteren van de kennis en
kunde van het Inkoopcentrum , alsmede van de producten die het centrum voor haar leden
reeds in concurrentie in de markt heeft gebracht. Bovendien kan het Inkoopcentrum als
flexibele schil dienst dien bij gebrek aan inkoopcapaciteit.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
het Servicecentrum MER aan te sluiten bij het Inkoopcentrum Zuid;
het SC-MER te laten vertegenwoordigen door de heer M.H. Verheijden, lid AB.

6. Communicatie
-

In de nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de vaststelling van de jaarrekening en
de aansluiting bij inkoopcentrum Zuid.
De stukken van het Algemeen Bestuur zijn openbaar (evenals de vergaderingen) en zijn via
de websites van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen te benaderen.

7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8. Sluiting

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 16 december 2015,
Het Algemeen Bestuur MER;
De voorzitter,

De directie,
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
16-12-2015
Agendapunt 3
Voorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 en begrotingswijziging
2016-1
Van:
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
Samenvatting:

Op 31 augustus 2015 heeft het DB ingestemd met de conceptbegrotingswijzing 2016-1 en op 21 september 2015 heeft het DB
ingestemd met de concept- begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2. Beide
stukken zijn daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden
van de drie moedergemeenten. De moedergemeenten hebben geen
zienswijze ingediend. Beide stukken kunnen nu door het AB vastgesteld
worden.

Voorstel:

Vaststellen van de begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 en de
begrotingswijziging 2016-1.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
 Begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2.
 Begrotingswijziging 2016-1.
 Zienswijzen gemeenten.
Ter inzage:
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Inleiding:
Na de zienswijzen kunnen de begrotingswijziging en die aan de raden zijn voorgelegd, door uw AB
vastgesteld worden.
Centrale vraag:
 Kan uw AB instemmen met de voorliggende begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2?
 Kan uw AB instemmen met de voorliggende begrotingswijziging 2016-1?

Oplossingsrichting(en):
Begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2
Voor de concept-begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 wordt verwezen naar de bijlage.
 Projectenkalender I&A:
Om de Projectenkalender I&A administratief zo nauwgezet te mogelijk te bewaken, de btw-problematiek ,
de lease en de eigendomsrechten van de hard- en software en om de administratieve lasten zo eenvoudig
mogelijk te houden, worden alle financiële verplichtingen centraal in de financiële administratie van de
MER ondergebracht. Door middel van een bijdrage van de moedergemeenten, waarvan de gemeenteraden
de uitgaven en inkomsten reeds hebben geautoriseerd, kan de MER deze uitgaven financieren.
 Programmawijziging :
Vanwege de implementatiekosten het verrijkte werken fase 2 wordt budget overgeheveld van programma
2 Omgevingsdienst naar programma 3 Bedrijfsvoering. Hiervan wordt eenmalig in 2015 budget toegevoegd
aan de post Onderhoud ICT en voor 4 jaar (2015-2018) aan de post leasekosten.
Het betreft:
Onderwerp
Projectenkalender

Overheveling budget
programma 2 naar
programma 3

2015
Eenmalig
€ 2.449.000

€ 11.900

Structureel
€ 531.500

€ 13.625

2016
Eenmalig
€ 658.000

Structureel
€ 1.009.000

€ 13.625

Begrotingswijziging 2016-1
Voor de concept-begrotingswijziging GR MER 2016-1 wordt verwezen naar de bijlage.
Bij het opstellen van de begrotingswijziging zijn voor de overheveling van budgetten vanuit de
moederorganisaties de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Personele kosten van de moederorganisaties worden overgeheveld o.b.v. besluitvorming over het
functieboek SD
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 Indirecte personele kosten worden naar rato van formatie vanuit de moederorganisaties AS-IS
overgeheveld naar de GR MER. Het betreft o.a. kosten van opleiding, arbo-arts, werkgeversbijdrage
personeelsvereniging, verzekering personeel, tijdelijk personeel, personele adviezen.
 Voor uitvoeringskosten wordt voor 2016 en 2017 een bedrag van € 975.000 (danwel het werkelijk te
ontvangen bedrag volgens de actuele circulaire gemeentefonds) overgeheveld vanuit de
moederorganisaties. In de veronderstelling dat er sprake is van een effectievere en efficiëntere
werkwijze als de uitvoeringsorganisatie sociaal domein staat, wordt deze bijdrage afgebouwd naar €
375.000 in 2018 en volgende jaren. Een eventuele verdere afbouw kan op basis van praktijkervaring
t.z.t. worden bezien door de werkelijke uitgaven kritisch te monitoren.
Bijdrage vanuit de moederorganisaties vindt plaats o.b.v. de huidige begrotingen.
Dit uitgangspunt is afwijkend van het vastgestelde bedrijfsplan sociaal domein, maar in
overeenstemming met het feitelijk te ontvangen bedrag via de algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
Uit het uitvoeringsbudget worden indicatief de navolgende componenten bekostigd:
- Kosten pilot sociaal wijkteam (tot 1-7-2016) (kosten coördinator SWT,
€ 150.000
ondersteuning en tijdelijk extra inzet)
- Opleiding (bovenop bestaande opleidingsbudget)
€ 100.000
- Kernpunt (tijdelijk extra inzet en voorzieningen)
€ 100.000
- Administratie ondersteuning (tijdelijk)
€ 75.000
- Applicatiebeheer ondersteuning (tijdelijk)
€ 75.000
- Frictiekosten
€ 210.000
- Juridisch
€ 75.000
- ICT
€ 100.000
- Onvoorzien
€ 90.000
Totaal
€ 975.000
 Directe uitvoeringskosten worden in deze begrotingswijziging AS-IS mee overgeheveld naar de
uitvoeringsorganisatie SD. Hiermee wordt gedoeld op kosten die een directe relatie hebben met de
uitvoering:
- Abonnementen en lidmaatschappen (Divosa, Stimulansz, Schulinck, Kluwer etc)
- Kosten sociale recherche (in 2015 nog bijdrage aan ISD Leudal, maar o.b.v. collegebesluitvorming
30 juni jl. wordt de handhaving / sociale recherche vanaf 2016 in de uitvoeringsorganisatie sociaal
domein MER belegd)
- Kosten schuldhulpverlening (inkoop PLAN-groep)
- Procedurekosten
- Voorlichtingskosten (indien verbijzonderd)
De kosten zijn zo veel mogelijk uitgesplitst (indien mogelijk tot op individueel factuurniveau). Daar waar
dit niet mogelijk is, zijn o.b.v. de boekingshistorie van voorgaande jaren inschattingen gemaakt voor
abonnementen / contributies die procentueel betrekking hebben op het sociaal domein.
 Programmabudgetten (feitelijke zorgkosten van cliënten) worden niet overgeheveld naar de
uitvoeringsorganisatie, maar blijven formeel bij de moederorganisatie. Wel beschikt de
uitvoeringsorganisatie SD over deze programmabudgetten (door gemandateerde toekenning van recht
op uitkeringen etc). Dit stelt hoge eisen aan de informatievoorziening van en naar de
moederorganisaties: de uitvoeringsorganisatie SD is verantwoordelijk voor het periodiek genereren van
managementinformatie zoals inzicht in kosten(-ontwikkeling), uitputting budgetten, aantal cliënten,
aantal en soorten trajecten etc.
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Het betreft de navolgende programmakosten:
- Participatiewet (Wet BUIG: WWB-IOAW-IOAZ-BZ en reïntegratiegelden incl. voormalige WSW-gelden)
incl. uitkering / reïntegratie inburgering oudkomers
- Bijzondere bijstand
- WMO (maatwerkvoorzieningen)
- Doelgroepenvervoer
- Kinderopvang
- Jeugdzorg (i.s.m. samenwerking Midden-Limburg)
 Kosten voor Centric-kernapplicaties (GWS4all) bij de 3 gemeenten zijn centraal bij I&A ondergebracht.
Overheveling van de dan benodigde budgetten vindt plaats als de begrotingswijziging van
bedrijfsvoering aan de orde is.
 Overheveling van overheadkosten en daaraan gekoppelde kostenverdeling wordt buiten beschouwing
gelaten (zelfde handelwijze als bij overheveling van de Omgevingsdienst naar de GR MER).
De overheveling van overheadkosten en kostenverdeling vindt op later tijdstip plaats (ná overheveling
bedrijfsvoering).
 Voor de begrotingswijziging zijn de cijfers 2015 gehanteerd. De concept-begrotingscijfers 2016 van de 3
moederorganisaties zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De geactualiseerde cijfers 2016 worden in
de loop van het besluitvormingstraject meegenomen. De gehanteerde cijfers zullen dus nog (licht)
worden bijgesteld.
Financiën:
Begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2
1. De financiële gevolgen van de concept-begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 zijn reeds door de drie
moedergemeenten verwerkt in hun begrotingen. Deze begrotingswijziging vergt geen nieuwe extra
middelen van de gemeenten.
2. De financiële gevolgen van de programmawijziging zijn budgettair neutraal.
Begrotingswijziging 2016-1
In de exploitatiebegrotingen van de moederorganisaties Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen zijn
ramingen opgenomen voor de uitvoeringskosten. Deze worden in principe budgettair neutraal
overgeheveld. Voor een overzicht van de diverse begrotingsposten per gemeente wordt verwezen naar de
concept-begrotingswijziging. Op het budgettair neutrale karakter zijn 2 uitzonderingen:
1.
In Maasgouw is het budget voor opleidingskosten in de begroting al 2 jaar op rij ontoereikend, wat
resulteert in een overschrijding van afgerond € 70.000. Begrotingstechnisch wordt de raming
vooralsnog gehandhaafd omdat er nog onvoldoende zicht is op een ‘genormaliseerd’
opleidingsbudget. Op het opleidingsbudget naar rato van het over te hevelen personeel is een
correctie van € 7.578 (10,8% van € 70.000) toegepast. De bijdrage aan het opleidingsbudget van de
GR MER is daarmee in lijn met Echt-Susteren en Maasgouw. Een dergelijke correctie is in
Maasgouw ook toegepast voor de personele advies/trajectkosten. Deze worden niet geraamd,
maar jaarlijks op basis van werkelijke kosten (€ 30.000) afgedekt uit de IZA-reserve. De correctie
bedraagt € 3.248.
Het structurele budgettair negatieve effect voor Maasgouw bedraagt voor deze begrotingswijziging
€ 10.826.
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2.

In het bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie sociaal domein is opgenomen dat voor de eerste 2 jaar
het uitvoeringsbudget wmo vanuit de moederorganisaties wordt overgeheveld naar de uitvoeringsorganisatie sociaal domein. Daarna loopt dit bedrag af naar € 375.000 en is het uitvoeringsbudget
wmo weer budgettair ter beschikking van de moederorganisaties (zie onderstaande tabel).
Bedragen x € 1.000

Uitvoeringsbudget wmo
Uitvoeringsorganisatie GR MER SD
Beschikbaar t.b.v. exploitaties
moedergemeenten 1

2016
975
975

2017
975
975

2018
975
375

2019
975
375

-

-

600

600

Tenslotte dient nog een voorbehoud gemaakt te worden met betrekking tot de personele
component. In de huidige opzet is verondersteld dat alle medewerkers van de teams WIZ/soza mee
overgaan naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Indien een moederorganisatie ervoor opteert om
buiten hun bestaande functieboek nieuwe functies te creëren en bepaalde medewerkers in de
moederorganisatie te houden terwijl de taak en budget mee overgaat naar de
uitvoeringsorganisatie, dan zal de moederorganisatie daar zelf dekkingsmiddelen voor moeten
aanwenden en is er dus sprake van budgettair nadelige consequenties voor die desbetreffende
gemeente!

Risico’s:
Begrotingswijziging 2016-1
Bij overheveling van budgetten blijkt dat iedere gemeente er zijn eigen begrotingssystematiek op na houdt
en kosten op uiteenlopende posten verantwoordt. Dit gebrek aan eenduidigheid bemoeilijkt de
overheveling. Ondanks afstemming kan op basis van voortschrijdend inzicht blijken dat er te veel of te
weinig budget is overgeheveld naar de uitvoeringsorganisatie of dat de overheveling niet op gelijke wijze
heeft plaatsgevonden bij de 3 gemeenten. Dit moet zich in de komende periode nog uitkristalliseren en is
ook afhankelijk van waar in de praktijk de exacte ‘knip’ in taken zal komen te liggen. Dit kan in een later
stadium via een volgende begrotingswijziging (o.b.v. een ‘veegronde’) worden gerepareerd.
Een verder risico is de budgetverantwoordelijkheid. Zoals bij de uitgangspunten is vermeld, blijven de
programmakosten in de moederorganisatie, terwijl de beschikking over deze budgetten in de
uitvoeringsorganisatie plaatsvindt. Om de budgetten goed te kunnen beheersen, zal nadrukkelijke
afstemming en informatie-uitwisseling moeten plaatsvinden tussen de moederorganisaties, de MER
uitvoeringsorganisatie sociaal domein en de Midden-Limburgse samenwerking. Ook eenduidige afspraken
over (afgebakende) taken, verantwoordelijkheden (budgethouderschap) en bevoegdheden zijn
noodzakelijk.
Het budgethouderschap zal daarbij in de pas moeten lopen met de mandaat- en delegatiestructuur.
Communicatie:
Publiceren na vaststelling door uw Algemeen Bestuur op 16 december 2015.
1

Het beschikbare bedrag per moedergemeente is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming die nog
moet plaatsvinden over bepaling van de t.z.t. toe te passen verdeelsleutel van kosten (o.b.v. input /
throughput /output / inwoneraantal of een mix)
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Voorstel:
 Vaststellen van de begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2.
 Vaststellen van de begrotingswijziging 2016-1.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 en
begrotingswijziging 2016-1

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
de begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2, en de begrotingswijziging 2016-1 vast te stellen.

De voorzitter,

De directie,
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Omschrijving Functie

Taak

Mutatie 20152

Bijgestelde
begroting
2015

Mutaties 20162

Bijgestelde
begroting
2016

1. Omgevingsdienst
Zwerfdieren

Opvang zwerfdieren

55.000

55.000

Straatmarkten

Kosten straatmarkten

82.325

82.325

Kermissen

Kosten kermissen

81.482

81.336

Externe adviseurs/specialisten

diverse uitgaven

182.354

254.154

monumentencommissie
Toezicht en handhaving

1.800

omgevingscommissie

70.000

diverse

10.000

139.952

bouw-, woning-, en welstandstoezicht
externe adviseurs

96.282

handhaving

54.670

gebruikskosten auto

2.000

onrechtmatige bewoning

34.060

Taakstelling (10% in 2017)

-33.132

Extra taakstelling

-51.799

VVGB Maasbouw (normalisatie)

183.678

-59.669
120.465

Correctie VVGB Maasgouw i.v.m. zienswijze
VVGB Echt-Susteren (normalisatie)

165.220

VVGB Roerdalen (normalisatie)
Directe kosten

55.208
-

Loonkosten afdeling omgevingsdienst

989.148

-

4.094.221

4.094.220

Kosten ambtelijke secretaris OR
Overige personeelskosten

16.837
-25.525

Taakstelling (7,5% in 2017)
Loonkosten

673.563

434.603

-13.625

-161.860
-25.525

4.366.964

403.368
-215.814

-13.625

4.298.611

Opbrengst werkzaamheden voor derden
Opbrengst werkzaamheden voor Nederweert

43.740

Opbrengst werkzaamheden voor Valkenburg

13.000

Inzet transitiebudget

26.298

Bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

-7.925

1.613.914

-4.230

1.609.617

-10.631

1.928.475

-5.675

1.930.833

-6.969

1.196.896

-3.720

1.222.537

VVGB Maasgouw

198.267

135.054

186.219

20.999

Correctie VVGB Maasgouw i.v.m. zienswijze
VVGB Echt-Susteren
VVGB Roerdalen
Baten
Saldo voor bestemming

64.602
-25.525
-

Storting reserves

5.271.411
-84.701

9.394
-13.625
-

4.928.434
-

100.000

Onttrekking reserves

184.701

Mutaties reserves

-

Totaal programma 1 Omgevingsdienst

-

-84.701
-

-

-43.740
-

Omschrijving Functie

Taak

Mutatie Bijgestelde
2015-2
begroting
2015

Mutaties Bijgestelde
2016-2
begroting
2016

10.000

10.000

5.000

5.000

3. Bedrijfsvoering
Accountantskosten
Communicatie
Huur huisvesting Heel

210.000

210.000

Automatiseringskosten

11.900

224.000

212.100

Lease ICT

13.625

133.625

13.625

133.625

2.980.500

2.980.500

1.667.000

1.667.000

3.006.025

3.563.125

1.680.625

2.237.725

Projectenkalender I&A 2015-2016
Directe kosten
Loonkosten bedrijfsvoering
Overige personeelskosten en opleidingen
Loonkosten

-

Transitiebudget

140.735

140.735

2.167

2.167

142.902

-

120.000

142.902
120.000

Bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Baten
Saldo voor bestemming

974.482

1.299.360

548.583

873.461

1.113.399

1.267.527

679.157

833.285

918.144

1.019.140

452.885

553.881

3.006.025

3.706.027

1.680.625

2.380.627

-

-

Storting reserves

74.494

Onttrekking reserves

49.491

-Restant voormalig programma Ontwikkeling Servicecentrum MER

25.003

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Totaal programma 3 Bedrijfsvoering

-

-

-

-

Omschrijving Functie

Taak

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019
e.v.

2. Sociaal Domein
Uitvoeringsbudgetten
Abonnementen / contributies

975.000

975.000

375.000

375.000

62.515

62.515

62.515

62.515

Sociale recherche

kosten ISD (Leudal)

136.370

136.370

136.370

136.370

Schuldhulpverlening

Kosten PLAN-groep

249.200

249.200

249.200

249.200

Procedurekosten

7.000

7.000

7.000

7.000

Voorlichting

1.000

1.000

1.000

1.000

15.000

15.000

15.000

15.000

WMO diverse uitvoeringskosten
Advieskosten niet zijnde BBZ

9.778

9.778

9.778

9.778

11.600

11.600

11.600

11.600

Directe kosten

1.467.463

1.467.463

867.463

867.463

Salariskosten

3.642.016

3.642.016

3.642.016

3.642.016

174.662

174.662

174.662

174.662

Opleidingen

93.449

93.449

93.449

93.449

Loopbaan & mobiliteit

11.959

11.959

11.959

11.959

Reis- en verblijfkosten

26.437

26.437

26.437

26.437

Arbobeleid

21.708

21.708

21.708

21.708

Advieskosten

12.376

12.376

12.376

12.376

Organisatie- en teamactiviteiten

17.098

17.098

17.098

17.098

5.252

5.252

5.252

5.252

Verzekeringen (rechtsbijstand, ongevallenverzekering,
3.887
politiek molest
3.887
etc)

3.887

3.887

Kosten salarisadministratie

Deurwaarderskosten

Overige personeelskosten
Tijdelijk personeel

Wervingskosten

Overwerk
Beloningsdifferentiatie

7.172

7.172

7.172

7.172

11.495

11.495

11.495

11.495

5.275

5.275

5.275

5.275

25.471

25.471

25.471

25.471

4.058.257

4.058.257

4.058.257

4.058.257

Maasgouw

1.452.818

1.452.818

1.279.953

1.279.953

Echt-Susteren

2.586.485

2.586.485

2.314.548

2.314.548

Roerdalen

1.486.417

1.486.417

1.331.219

1.331.219

Baten

5.525.720

5.525.720

4.925.720

4.925.720

Individuele arbeidsvoorwaarden
Loonkosten
Bijdrage deelnemende gemeenten

Saldo voor bestemming

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Totaal programma 2 Sociaal Domein

-

-

-

-

Storting reserves
Onttrekking reserves

gemeente roerdalen
Raadsbesluit

Jaar2015/11/12/07

Onderwerp: Begrotingswijziging MER 2015-2, 2016-1 en 2016-2

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2015,
gelet op artikel19, lid 10 van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
gelet op het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording,
het volgende besluit genomen:

Besluit:
Geen zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijziging MER 2015-2,2016-1 en 2016-2.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12-11-2015.

De gemeenteraad van Roerdalen,
De voorzitter:

R.J.J.Notermans
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t1ÀJeerta

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
16 december 2015
Agendapunt 4
Van:

Voorstel tot vaststelling van wijziging Gemeenschappelijke Regeling MER
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari
2015 vereist aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling MER
binnen één jaar. De wetswijziging voorziet in een versterking van de
controlerende positie van de raad met name ten aanzien van de
planning- en controlcyclus. De huidige regeling kan worden gewijzigd
indien de meerderheid van de deelnemende gemeenten in het AB
daarmee instemmen, na verkregen toestemming van alle raden.

Voorstel:

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig
bijgevoegde regeling vaststellen onder voorwaarde van verkregen
toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Regeling Gemeenschappelijke Regeling MER
Ter inzage:
Huidige regeling Gemeenschappelijke Regeling MER
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Inleiding:
De belangrijkste wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn wijzigingen in de
planning- en controlcyclus (vooral termijnen) en versterking van de positie van de raden. Na
inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr per 1 januari 2015 hebben de colleges van de deelnemende
gemeenten één jaar de tijd om de bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen.
Centrale vraag:
De noodzaak tot vaststelling van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER op grond van
artikel 25, lid 1 van de regeling.
Oplossingsrichting(en):
Op 1 januari jl. is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Na
inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr hebben de colleges van de deelnemende gemeenten één jaar de
tijd om de bestaande gemeenschappelijke regeling aan te passen. De belangrijkste wijziging van de Wgr is
de versterking van de controlerende positie van de gemeenteraad en het algemeen bestuur en de
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.
De belangrijkste wijziging in planning en controlcyclus en versterking positie van de raden zijn:
• Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zendt de algemene financiële en beleidsmatige
kaders vóór 15 april voor een zienswijze aan de raden toe;
• De voorlopige jaarrekening inclusief accountantsrapport wordt eveneens vóór 15 april ter informatie
aangeboden;
• Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling zendt de ontwerpbegroting acht weken
voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende
gemeenten;
• De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen;
• Vóór 1 augustus wordt de vastgestelde begroting door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke
regeling aangeleverd bij de provincie.
Deze wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 19, 20 en 21 van de Gemeenschappelijke Regeling MER.
De mogelijkheden van de gemeenteraden om invloed uit te oefenen op de begroting van
gemeenschappelijke regelingen worden door middel van de wetswijziging verbeterd. Naast de
ontwerpbegroting dient het dagelijks bestuur tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan
de raden toe te zenden. Dit is een wettelijke verruiming van de inspraakmogelijkheid van de raden. Met het
indienen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april aan de raad is een belangrijke
stap gezet om de zienswijzeprocedure van de raad binnen de gestelde termijnen te doorlopen. Daarnaast
wordt de termijn voor het geven van een zienswijze op ontwerpbegrotingen door raden van de
deelnemende gemeenten verlengd van zes naar acht weken. Hierdoor hebben de raden meer tijd om hun
zienswijze voor te bereiden en onderling overleg te voeren.
Opgemerkt wordt dat de raad van de gemeente Maasgouw nog altijd moet instemmen met de (eerste)
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER op twee begrotingsonderdelen, welke wijziging wel
reeds door de raden van Echt-Susteren en Roerdalen zijn geaccordeerd. De colleges van Echt-Susteren en
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Roerdalen hebben vervolgens besloten het besluit van de raad inzake het verlenen van toestemming tot
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER niet in werking te laten treden totdat de raad van de
gemeente Maasgouw toestemming heeft verleend. De wijzigingen hebben betrekking op integratie van
jaarwerkplan en begroting (het laten vervallen van het jaarwerkplan ex artikel 18) en het enkel voor
zienswijze voorleggen aan de raden van begrotingswijzigingen die financiële gevolgen voor de
deelnemende gemeenten hebben (aanpassing van artikel 19 lid 10). Indien en voor zover de raad van de
gemeente Maasgouw in de eerstvolgende vergadering alsnog toestemming verleent aan beide wijzigingen
zal de geconsolideerde tekst van de regeling op deze onderdelen tevens in werking treden.
Financiën:
N.v.t.
Communicatie:
Het dagelijks bestuur zendt de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER ingevolge artikel 25 lid 2
van de regeling toe aan Gedeputeerde Staten van Limburg, nadat de wijziging van de regeling op de
wettelijk voorgeschreven wijze openbaar bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad van de
deelnemende gemeenten.
Voorstel:
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig bijgevoegde regeling vaststellen
onder voorwaarde van verkregen toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot vaststelling van wijziging Gemeenschappelijke Regeling MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig bijgevoegde regeling vaststellen
onder voorwaarde van verkregen toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten.

De voorzitter,

De directie,
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Gemeenschappelijke
Regeling MER

1

De colleges van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, ieder voor zover het
hun eigen bevoegdheden betreft;
overwegende dat per 1 januari 2015 een wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Stb. 2014, 306) in werking is getreden en dat ingevolge deze wetswijziging
gemeenschappelijke regelingen binnen een jaar na de inwerkingtreding dienen te voldoen aan
de gewijzigde wet;
overwegende dat de gemeenteraden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen toestemming hebben verleend voor het wijzigen van deze regeling door de
colleges van die gemeenten;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet
bestuursrecht en de Archiefwet;

Besluiten:
De Gemeenschappelijke Regeling MER per 1 januari 2016 te wijzigen en te lezen als volgt:

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsbepalingen
1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. De Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.
b. Deelnemende gemeenten: De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.
c. De regeling: Gemeenschappelijke Regeling MER.
d. Taakvelden: De gemeentelijke back office dienstverlening en de bedrijfsvoering.
e. Gemeenschappelijke Regeling MER: Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2
van deze regeling.
Artikel 2
Openbaar lichaam
1. Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet,
met de naam Gemeenschappelijke Regeling MER.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Echt.
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Hoofdstuk 2

Belangen, uitgangspunten/kaders, taken en
bevoegdheden

Artikel 3
Belangen en uitgangspunten/kaders
1. Gemeenschappelijke Regeling MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de deelnemende gemeenten op back office dienstverlening en de
bedrijfsvoering. De deelnemende gemeenten werken daarbij vooralsnog samen op
het gebied van Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere
wetgeving. De gemeenten hebben de intentie om de samenwerking naar meer terreinen uit
te breiden.
2. Bij de behartiging van de belangen uit het voorgaande lid handelt Gemeenschappelijke
Regeling MER volgens de uitgangspunten en kaders zoals vastgesteld in het door de drie
colleges afgesloten “Convenant samenwerking gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen” van 12 juli 2011.
Artikel 4
Taken en bevoegdheden
1. Gemeenschappelijke regeling MER verricht alle uitvoerende taken en verzorgt of
ondersteunt het operationeel beleid van Gemeenschappelijke regeling MER en/of de
deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en bedrijfsvoering.
Ter uitvoering hiervan zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten bevoegd om taken en bevoegdheden over te dragen aan
Gemeenschappelijke regeling MER.
2. Voorts is Gemeenschappelijke regeling MER belast met:
a. Het opstellen van verweerschriften tegen bezwaar- en beroepschriften. Het beslissen
op bezwaarschriften voor zover het betrekking heeft op het werkgebied van
Gemeenschappelijke regeling MER vindt plaats door de afzonderlijke colleges van de
deelnemende gemeenten.
b. Afhandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op
Gemeenschappelijke regeling MER.
c. Registratie, afhandeling, voortgangsbewaking en archivering ten aanzien van
(digitale)aanvragen, verzoeken, correspondentie en overige post ten aanzien van de
werkzaamheden voortvloeiende uit de taken en bevoegdheden.
3. Gemeenschappelijke regeling MER draagt zorg en is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de taken genoemd onder het eerste en tweede lid en doet daartoe
voorstellen aan de colleges of als de gemeenteraden de beslissingsbevoegdheid hebben,
via de colleges aan de gemeenteraden.
4. De specificatie en wijze van uitvoering van de taken en bevoegdheden als genoemd in het
eerste lid en de daaraan verbonden kosten per deelnemer worden in 'Jaarwerkplannen', ex
artikel 18 van deze regeling, tussen ieder van de deelnemers en het Algemeen Bestuur van
Gemeenschappelijke regeling MER vastgelegd in een (deel)overeenkomst van opdracht.
5. Het Algemeen Bestuur kan besluiten dat Gemeenschappelijke Regeling MER, bij
samenwerkingsovereenkomst en onder door hem te stellen voorwaarden, één van de in
het eerste lid genoemde taken verricht ten behoeve van andere instanties of van buiten het
verzorgingsgebied van deze regeling gelegen gemeenten die daartoe een verzoek doen.
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Hoofdstuk 3

Het Algemeen Bestuur

Artikel 5
Samenstelling
1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten
(maximaal 19 leden), maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de
voorzitter.
2. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de
zittingsperiode van het college afloopt.
3. Het lidmaatschap eindigt tevens bij beëindiging van het lidmaatschap van het college
waaruit het lid is aangewezen.
4. Indien tussentijds een zetel van een lid van het Algemeen Bestuur vacant komt, wijst het
college van de betreffende gemeente zo spoedig mogelijk een nieuw collegelid aan.
5. Bij het bestaan van een vacature blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te
nemen.
Artikel 6
Werkwijze
1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter dit nodig acht of als de meerderheid van de deelnemende gemeenten in het
Algemeen Bestuur daarom vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen
onderwerpen.
2. In het Algemeen Bestuur heeft elke deelnemende gemeente één stem.
3. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een
reglement van orde vast.
Artikel 7
Taken en bevoegdheden
1. Alle taken en bevoegdheden die in het kader van deze regeling niet zijn opgedragen aan
het Dagelijks Bestuur, behoren aan het Algemeen Bestuur.
2. Tot de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur, als bedoeld in het eerste lid,
behoren in ieder geval:
a. Het aanwijzen en zo nodig ontslaan van de leden van het Dagelijks Bestuur.
b. Het instellen van een commissie.
c. Het besluiten over zaken waarin het Dagelijks Bestuur niet eensgezind is.
d. Het vaststellen van het jaarwerkplan.
e. Het vaststellen van de begroting.
f. Het vaststellen van de jaarrekening.
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Hoofdstuk 4

Het Dagelijks Bestuur

Artikel 8
Samenstelling
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, één lid per gemeente, waaronder de
voorzitter.
2. De leden van het Algemeen Bestuur wijzen uit hun midden één lid per en uit een
deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur.
3. Bij afwezigheid kan een lid van het Dagelijks Bestuur worden vervangen door een ander
lid van het Algemeen Bestuur van dezelfde deelnemende gemeente.
4. Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de
zittingsperiode van het college afloopt.
5. De leden van het Dagelijks Bestuur blijven na het verstrijken van de in het vierde lid
bedoelde termijn hun functie waarnemen tot het tijdstip dat de nieuwe leden zijn
aangewezen.
6. Het lidmaatschap eindigt tevens bij beëindiging van het lidmaatschap van het college
waaruit het lid is aangewezen.
7. Bij het bestaan van een vacature blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te
nemen.
Artikel 9 Werkwijze
1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het
Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Het Dagelijks Bestuur besluit bij consensus. Indien wordt geconstateerd dat geen consensus
mogelijk is besluit het Dagelijks Bestuur in een volgende vergadering bij meerderheid van
stemmen.
3. Het Dagelijks Bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden
opdragen aan een of meer leden van dat bestuur.
4. De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur uitgeoefend.
5. Het Dagelijks Bestuur kan te dien aanzien alle aanwijzingen geven die het nodig acht.
6. Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een
reglement van orde vast.
Artikel 10 Taken en bevoegdheden
Tot de taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur behoren in ieder geval:
1. Het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en ter
beslissing moet worden voorgelegd.
2. Het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur.
3. Het behartigen van de belangen van Gemeenschappelijke Regeling MER bij andere
overheden, instellingen, bedrijven of personen waarmee contact voor
Gemeenschappelijke Regeling MER van belang is.
4. Het houden van toezicht op het functioneren van Gemeenschappelijke Regeling MER.
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Hoofdstuk 5

De voorzitter

Artikel 11 Aanwijzing, taken en bevoegdheden
1. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is ook voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
2. De voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen uit de leden van het
Dagelijks Bestuur.
3. Bij verhindering van de voorzitter wordt deze vervangen door een ander lid van het
Dagelijks Bestuur aan te wijzen door het Algemeen Bestuur.
4. De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur
uitgaan, tenzij hij het tekenen van bepaalde stukken aan andere personen heeft
opgedragen.
5. De voorzitter vertegenwoordigt Gemeenschappelijke Regeling MER in en buiten rechte.
De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen
gemachtigde.

Hoofdstuk 6

Inlichtingen en verantwoording

Artikel 12 Naar de gemeenten
1. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur verstrekken zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen acht weken, schriftelijk aan de raden van de deelnemende gemeenten de
door hen, of de door een of meer van hun leden, gevraagde inlichtingen, in aanmerking
genomen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
2. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur geven daarnaast aan de raden en colleges
ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid nodig is.
3. Een lid van het Algemeen Bestuur verschaft de raad en het college van de gemeente waar
dat lid als zodanig functioneert alle inlichtingen die door die raad, een of meer leden
daarvan, of door het college worden verlangd.
4. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan de raad, een of meer leden daarvan, en het
college van de gemeente waar dat lid functioneert verantwoording verschuldigd voor het
door hem in het bestuur gevoerde beleid.
Artikel 13 Interne verantwoording
1. De leden van het Dagelijks Bestuur, zijn samen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen
Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur geven gevraagd en ongevraagd aan het Algemeen
Bestuur of aan een of meer leden daarvan alle informatie die voor een juiste beoordeling
van het door het Dagelijks Bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als
dit lid niet meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur bezit.
4. De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter.

Hoofdstuk 7

Personeel en directie

Artikel 14 Personeel
1. Bij Gemeenschappelijke Regeling MER kan personeel werkzaam zijn voor de uitvoering
van de aan Gemeenschappelijke Regeling MER opgedragen taken.
2. Op het personeel is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor het
gemeentepersoneel, te weten de CAR/UWO, van toepassing.
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3. Naast het bepaalde in het tweede lid kan het Dagelijks Bestuur een aanvullende
rechtspositieregeling vaststellen.

Artikel 15 Directie
1. Aan het hoofd van de werkorganisatie Gemeenschappelijke Regeling MER staat een
directie die bestaat uit de 3 gemeentesecretarissen/algemeen directeuren van de
deelnemende gemeenten.
2. De directie staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de door
het bestuur ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
3. De directie kan de uitoefening van een of meer van zijn taken opdragen aan een van de
gemeentesecretarissen/algemeen directeuren.
4. De directie zorgt voor een organisatiemodel dat ter besluitvorming aan het Dagelijks
Bestuur wordt voorgelegd.
5. De directie ondertekent mede alle stukken die van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur uitgaan.

Hoofdstuk 8

Archief

Artikel 16 Archief
1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor de bewaring en het beheer van
de archiefbescheiden van Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig
een door het Algemeen Bestuur met inachtneming van artikel 41, lid 2 van de
Archiefwet vast te stellen regeling.
2. De directie is belast met de bewaring van de archiefbescheiden als
bedoeld in het vorige lid overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur
vast te stellen nadere regels.
3. Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in
een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 9

Jaarwerkplan, begroting en jaarrekening

Artikel 17 Financiën algemeen
1. Het Algemeen Bestuur stelt de nodige voorschriften vast met betrekking tot de organisatie
van de financiële administratie en het geldelijk beheer van Gemeenschappelijke
Regeling MER.
2. Met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie, het kasbeheer en de
controle zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige
toepassing.
3. De begroting, jaarrekening en jaarverslag dienen te voldoen aan het bepaalde in het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Artikel 18 Jaarwerkplan
1. Het Dagelijks Bestuur bereidt ten behoeve van het Algemeen Bestuur jaarlijks voor 1
maart een concept jaarwerkplan voor, waarin voorstellen over de bedrijfsvoering per
taakveld als aangegeven in artikel 1 onder d zijn opgenomen. Het jaarwerkplan bevat
tevens een op de toekomst gericht meerjarenplan.
2. Het Dagelijks Bestuur legt het concept jaarwerkplan ter informatie voor aan de

7

deelnemende raden en colleges in het jaar voorafgaande aan het betreffende
uitvoeringsjaar.
3. De deelnemende raden reageren voor 1 juni op het concept jaarwerkplan.
4. Het Algemeen Bestuur stelt het jaarwerkplan voorafgaand aan het jaar waarvoor het plan
geldt uiterlijk op 15 juni vast en stuurt het door aan de colleges.
5. Het vaststellen van een jaarwerkplan maakt onderdeel uit van de begrotingsprocedure
zoals genoemd in artikel 19 en verder van deze regeling en leidt tot een juridische
overeenkomst van opdracht tussen de individuele deelnemende gemeenten en
Gemeenschappelijke Regeling MER.
Artikel 19 Begroting
1. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor
zij dient.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het
algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten
voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar
gesteld.
4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks 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.
5. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in
ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient, aan gedeputeerde staten.
6. Artikel 186 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
7. De inkomsten van Gemeenschappelijke regeling MER bestaan uit de door de
deelnemende gemeenten te betalen vergoeding voor de uitvoering van de basistaken van
Gemeenschappelijke regeling MER en uit de vergoeding voor de uitvoering van de
aanvullende dienstverlening.
8. Het Algemeen Bestuur stelt een reglement op dat aangeeft hoe de kosten voor het leveren
van basistaken in rekening worden gebracht.
9. Voor zover de kosten voor de aanvullende dienstverlening nog niet in rekening zijn
gebracht via de systematiek van dit hoofdstuk, worden deze rechtstreeks in rekening
gebracht bij die gemeente waarvoor de aanvullende dienstverlening is verricht.
10. Het bepaalde in dit artikel is voor wat betreft de procedurele gang van zaken van
overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.
Artikel 20 Jaarrekening
1. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop
deze betrekking heeft.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze
betrekking heeft de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch
in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening
betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.
4. De vaststelling van de jaarrekening verleent aan het Dagelijks Bestuur décharge,
behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.
5. In de jaarrekening wordt voor elk van de deelnemende gemeenten het bedrag opgenomen

8

dat voor rekening van de desbetreffende gemeente komt, onder verrekening van
vergoedingen van eventuele diensten, die gemeenten aan Gemeenschappelijke Regeling
MER heeft geleverd.
6. Artikel 186 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 21 Algemene financiële en beleidsmatige kaders
Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
Artikel 22
Batig en nadelig saldo
1. Het Algemeen Bestuur beslist of een batig saldo van de begroting of jaarrekening:
a. niet meer dan in het uiterste geval noodzakelijk voor Gemeenschappelijke
Regeling MER zal worden toegevoegd aan reserves; en/of
b. geheel of gedeeltelijk aan de deelnemers zal worden uitgekeerd.
2. Het Algemeen Bestuur beslist of een nadelig saldo van de begroting of jaarrekening:
a. geheel of gedeeltelijk ten laste van het volgende dienstjaar zal worden gebracht; en/of
b. geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves zal worden gebracht; en/of
c. geheel of gedeeltelijk ten laste van de deelnemers zal worden gebracht.
Artikel 23
Financiering
1. Voorschotten voor de dienstverlening van het basispakket worden voor de aanvang van
elk kwartaal door Gemeenschappelijke Regeling MER aan de gemeenten gefactureerd. De
basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar.
2. Facturering van de aanvullende dienstverlening geschiedt achteraf per kwartaal.
3. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat Gemeenschappelijke Regeling MER
over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen
voldoen.
4. Indien het Algemeen Bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de
begroting te zetten, doet het onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan
tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

Hoofdstuk 10

Toetreding, uittreding, wijziging en liquidatie

Artikel 24
Toetreding
1. Toetreding door andere gemeenten vindt plaats indien alle deelnemende gemeenten in het
Algemeen Bestuur daarmee instemmen, na verkregen toestemming van de raden.
2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van toetreding.
3. Aan de toetreding kunnen door de deelnemende gemeenten voorwaarden worden
verbonden.
Artikel 25
Uittreding
1. Een deelnemende gemeente kan tot uittreding besluiten.
2. De uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van een jaar.
Hierbij wordt een opzegperiode van drie jaar in acht genomen.
3. Het Algemeen Bestuur regelt de financiële en andere gevolgen van de uittreding.
Artikel 26
Wijziging
1. De regeling inclusief taken en bevoegdheden kan worden uitgebreid/gewijzigd indien de
meerderheid van de deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur daarmee
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instemmen, na verkregen toestemming van alle raden.
2. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging aan gedeputeerde staten,
geschiedt door het Dagelijks Bestuur.
Artikel 27 Liquidatie
1. De regeling kan worden opgeheven bij een unaniem besluit van de colleges van de
deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van de raden.
2. In geval van opheffing stelt het Algemeen Bestuur een liquidatieplan vast, de colleges van
de deelnemende gemeenten gehoord.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de
financiële gevolgen van de opheffing.
4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen van de opheffing voor het personeel.
5. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. De organen van de regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de
liquidatie is voltooid.
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Hoofdstuk 11

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28
Inwerkingtreding en duur
1. De regeling treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking en wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd.
2. Het college van Echt-Susteren draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet bedoelde
inzending van de regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Limburg.
3. Het college van Echt-Susteren draagt zorg voor bekendmaking van de regeling.
Artikel 29 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze regeling of de Wet niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
Artikel 30
Titel
Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling MER.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Maasgouw,
d.d.
de secretaris,

de burgemeester,

W.R.J.H. Ploeg

drs. S.H.M. Strous

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Echt-Susteren,
d.d.
de secretaris,

de burgemeester,

drs. G.W.T. van Balkom

drs. J.W.M.M.J. Hessels

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Roerdalen,
d.d.
de secretaris,

de burgemeester,

J.J.W.M. L’Ortije

mr. M.D. de Boer-Beerta
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Toelichting op Gemeenschappelijke regeling MER.
Deze toelichting op enkele artikelen vormt een vast onderdeel van Gemeenschappelijke
regeling MER.
Artikel 4 lid 1
Met betrekking tot de maatwerkafspraken in het jaarwerkplan is afgesproken dat 'minder
werk' niet mogelijk is. De basis voor de deelnemende gemeenten is gelijk, 'meer werk' is wel
mogelijk. Als er iets wijzigt in de taken en bevoegdheden als genoemd in artikel 4, dan
wijzigt er ook iets in de regeling. Afgesproken is om dit met een meerderheid van stemmen
in het Algemeen Bestuur toe te staan, conform artikel 25 van deze regeling. Dus indien er 3
gemeenten deelnemen, dan dienen er minimaal 2 voor de wijziging van de regeling te
stemmen om de wijzing door te voeren.
Bij een wijziging van de regeling dienen alle raden toestemming te geven. Dit is wettelijk
verplicht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en kan slechts worden
geweigerd vanwege strijd met het recht of algemeen belang.
Het opdrachtgeverschap met betrekking tot het informatiemanagement blijft bij de
drie deelnemende gemeenten (artikel 4, lid 1, sub b).
Artikel 5
Het is de bedoeling dat alle collegeleden van de deelnemende colleges lid zijn van het
Algemeen Bestuur. De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat een regeling het
(maximaal) aantal leden moet bepalen. Daarom hebben wij in de regeling een maximaal aantal
van 19 (zijnde 3 colleges) afgesproken op basis van het aantal burgemeesters en het maximum
aantal voltijdse plus deeltijd wethouders van de 3 deelnemende colleges ingevolge artikel 36
van de Gemeentewet. Overigens heeft elke gemeente één stem.
Artikel 8 lid 2
Iedere gemeente dient vertegenwoordigd te zijn in het Dagelijks Bestuur. Iedere gemeente
stelt zelf één kandidaat uit hun college beschikbaar voor het Dagelijks Bestuur.
Artikel 14 lid 3
De rechtspositieregeling van Gemeenschappelijke regeling MER wijkt niet af van de
geharmoniseerde regeling(en) van de deelnemende gemeenten.
Artikel 15 lid 1
De gemeentesecretarissen/algemeen directeuren maken een directiestatuut waarin onder
andere is geregeld wie de (al dan niet roulerend) directie voorzitter is. Verder dient dit statuut
ook duidelijk te maken wie verantwoordelijk is.
Artikel 15 lid 3
In dit organisatiemodel staan de taken, bevoegdheden, rechten, plichten,
verantwoordelijkheden wijze van aansturen etc.
Artikel 23
Afgesproken is dat alle deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur dienen in te
stemmen met de toetreding van een andere gemeente in deze regeling. Omdat de regeling
door toetreding wijzigt, dienen alle raden op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen toestemming te verlenen.
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Artikel 26
Uitbreiding van taken en bevoegdheden, leidt tot een wijziging van de regeling. Afgesproken is
dat we overgaan tot een wijziging van de regeling, indien de meerderheid van de
deelnemende gemeente in het Algemeen Bestuur daarmee instemt. Dit wil zeggen dat als
2 van de 3 colleges een wijziging wensen, deze wijziging doorgang vindt. Omdat de regeling
wijzigt, dienen alle 3 de raden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te verlenen.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
16 december 2015
Agendapunt 5
Van:

Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde klachtenregeling
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

In verband met de wijziging van het proces van klachtenafhandeling , in
het bijzonder de klachtencoördinatie dient de klachtenregeling te
worden gewijzigd.

Voorstel:

De klachtenregeling Servicecentrum MER te wijzigen overeenkomstig de
bijgevoegde regeling.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Klachtenregeling Servicecentrum MER, eerste wijziging.
Ter inzage:
Klachtenregeling Servicecentrum MER.
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Inleiding:
Op 29 oktober 2015 heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan de werkgroep JZ om een klachtenproces in
te richten voor klachten die betrekking hebben op het Servicecentrum MER, waarbij de huidige knelpunten
worden opgeheven. Dit nieuwe klachtenproces dient de klantinsteek te hebben: de regie van de
afhandeling vindt plaats bij de gemeente waar de klacht wordt ingediend.
Centrale vraag:
Hoe kan het klachtenproces worden ingericht waarbij de regie van de afhandeling ligt bij de
moedergemeente.
Oplossingsrichting(en):
Voorgesteld wordt om het proces overeenkomstig onderstaand voorstel in te richten:
Klachtenproces
De afhandeling van klachten over de MER vindt als volgt plaats:
1. Ontvangst van de klacht.
Op grond van de klachtenregeling wordt een klacht in beginsel schriftelijk ingediend.
Bij ontvangst van de klacht wordt onderzocht in welke gemeente de klager woonachtig is of op het
grondgebied van welke gemeente de klacht betrekking heeft. De klacht wordt vervolgens ingeboekt bij het
servicecentrum MER én bij de gemeente waarin de klager woonachtig is dan wel het grondgebied van de
gemeente waar de klacht betrekking op heeft.
2. Coördinatie
De coördinatie van de klacht ligt vervolgens bij de klachtencoördinator van de gemeente waarin de klager
woonachtig is dan wel het grondgebied waar de klacht betrekking op heeft.
De klachtencoördinator zorgt voor een ontvangstbevestiging van de klacht en verzoekt de
klachtbehandelaar (zijnde de leidinggevende van de beklaagde) om de klacht in eerste instantie informeel
op te pakken.
De coördinator bewaakt de voortgang en de afhandeltermijn.
3. Afhandeling informele traject
De klachtbehandelaar neemt contact op met de klager en probeert de klacht minnelijk op te lossen. Indien
het informele traject tot een oplossing leidt bevestigt de klachtbehandelaar dit schriftelijk aan de klager.
Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de klachtencoördinator.
4. Afhandeling formele traject
Indien het informele traject niet tot een oplossing leidt organiseert de klachtbehandelaar een hoorzitting,
nodigt hij partijen daarvoor uit en stelt een verslag op van de hoorzitting. De klachtbehandelaar maakt naar
aanleiding daarvan een advies/ rapport van bevindingen aan het Dagelijks bestuur (dan wel Algemeen
bestuur) binnen de MER ten aanzien van de klacht.
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Het Dagelijks bestuur (dan wel het Algemeen bestuur) neemt vervolgens een besluit ten aanzien van de
klacht dat aan de klager wordt toegezonden. De klachtencoördinator ontvangt daarvan een afschrift.
5. Gecombineerde klachten
Indien het een klacht betreft waarin wordt geklaagd over medewerkers van de MER en een van de
moedergemeenten dan ligt de afhandeling geheel bij de moedergemeenten en is de werkwijze
vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven. De klachtenregeling van de moedergemeente is dan het
uitgangpunt.
Wijziging klachtenregeling
Teneinde uitvoering te kunnen geven aan bovenstaand proces dient de klachtenregeling te worden
gewijzigd, coördinatie vanuit de moedergemeente is daarin nu immers niet geregeld.
Een gewijzigde regeling ter vaststelling door het Algemeen bestuur treft u hierbij aan.
Financiën:
Nvt.
Risico’s:
Aandachtspunt blijft het inboeken van de post bij de moederorganisatie en het Servicecentrum MER
alsmede het herkennen van klachten.
Communicatie:
Vanzelfsprekend worden alle betrokkenen geïnformeerd over het nieuwe proces en de gewijzigde
klachtenregeling.
Voorstel:
Voorgesteld wordt:
1. Het klachtenproces, in het bijzonder de coördinatie, uit te voeren overeenkomstig de voorgaande
beschrijving.
2. Het Dagelijks bestuur voor te stellen aan het AB te adviseren om de klachtenregeling te wijzigen
overeenkomstig de bijgevoegde regeling.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Wijziging klachtenregeling Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 november 2015;
gelet op de hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit tot vaststelling van de volgende gewijzigde klachtenregeling:
BESLUIT:

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER
Klachtenregeling Servicecentrum MER, eerste wijziging

Artikel 1
Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. een klacht:
een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan dan wel de
voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, een vaste
commissie van advies, de Directie, dan wel een ambtenaar van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER of een arbeidscontractant, in dienst van het openbaar lichaam, zich
in een bepaalde aangelegenheid van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER heeft gedragen tegenover een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
b. een klaagschrift:
een schriftelijk ingediende klacht.
c. een bestuursorgaan:
1. het Algemeen Bestuur;
2. het Dagelijks Bestuur;
3. een onafhankelijke vaste commissie van advies.
d. een gedraging:
het handelen of nalaten te handelen jegens een (rechts)persoon in een bepaalde
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aangelegenheid door:
1. een bestuursorgaan;
2. de voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, een vaste
commissie van advies of de Directie;
3. een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie of een daarmee op grond van diens
werkzaamheden gelijk te stellen persoon (inclusief arbeidscontractant), alsmede een
gewezen ambtenaar.
e. klachtencoördinator:
de functionaris die verantwoordelijk is voor de coördinatie en termijnbewaking. De coördinatie van de
klacht ligt bij de klachtencoördinator van de gemeente waarin de klager woonachtig is dan wel het
grondgebied van de gemeente waarop de klacht betrekking heeft.
f. klachtbehandelaar:
de functionaris als bedoeld in artikel 7.
g. Nationale ombudsman:
het bureau van de Nationale ombudsman te ’s-Gravenhage die als onafhankelijke externe
instantie onderzoek verricht naar de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht.
Het bureau rapporteert aan het verantwoordelijke bestuursorgaan over zijn bevindingen en
geeft een behoorlijkheidsoordeel over de gedraging, eventueel voorzien van
aanbevelingen.
Artikel 2
Klachten
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan of een lid daarvan, dan wel een
persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich in een bepaalde
aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht of klaagschrift bij dat bestuursorgaan
in te dienen.
Artikel 3
Fasering
De klachtbehandeling kent drie fasen, te weten:
a. informele behandeling
Indien iemand zich met een (mondelinge) klacht tot het openbaar lichaam Servicecentrum
MER wendt, wordt in eerste instantie met de betrokken perso(o)n(en) in overleg met de
klachtbehandelaar getracht de klacht direct op te lossen en de klager tevreden te stellen.
Het naar tevredenheid van de klager tegemoetkomen aan een schriftelijke klacht wordt
schriftelijk bevestigd door de klachtbehandelaar. Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de
klachtencoördinator.
b. formele behandeling in eerste instantie
Indien de klacht na informele behandeling niet naar tevredenheid van de klager is
opgelost, vindt formele behandeling van de klacht plaats. Een mondelinge klacht wordt
daartoe op schrift gesteld. De organisatie is daarbij zo nodig behulpzaam. Een klaagschrift
wordt in beginsel behandeld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.
Met instemming van klager kan gekozen worden voor een andere wijze van behandeling
van de klacht.
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c. formele behandeling in tweede instantie
Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de formele behandeling in eerste
instantie, kan hij vervolgens een klacht c.q. verzoekschrift indienen bij de Nationale
ombudsman.
Artikel 4
Klachtencoördinator
1. De coördinatie van de klacht ligt bij de klachtencoördinator van de gemeente waarin de klager
woonachtig is dan wel het grondgebied van de gemeente waarop de klacht betrekking heeft.
2. De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager.
3. De klachtencoördinator bewaakt de voortgang en de termijnen van de afhandeling van de klacht.
4. De klachtencoördinator stelt een jaarverslag op ten aanzien van de klachten die betrekking hebben op
binnen die gemeente ingediende klachten.
5. Bij de klachtbehandeling in tweede instantie is de klachtencoördinator contactpersoon
voor de Nationale ombudsman.
Artikel 5
Indiening klaagschriften
1. Het klaagschrift is ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling
wie zich aldus heeft gedragen.
2. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de ontvangst van het klaagschrift aan de klager wordt bevestigd
en verzoekt de klachtbehandelaar de klacht te behandelen.
Artikel 6
Ontvankelijkheid
1. Een bestuursorgaan is niet verplicht een klaagschrift in behandeling te nemen indien:
a. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid van deze regeling en klager de
voor behandeling vereiste gegevens niet binnen vier weken nadat klager op de
tekortkoming is gewezen, heeft verstrekt;
b. deze een gedraging betreft die reeds eerder met inachtneming van deze regeling is
behandeld;
c. deze een gedraging betreft die langer dan één jaar voor indiening van het klaagschrift
plaatsvond;
d. de aangelegenheid behoort tot het algemeen gemeentelijk beleid of het een algemeen
verbindend voorschrift betreft;
e. deze een gedraging betreft waartegen door klager bezwaar gemaakt had kunnen
worden of waartegen door klager beroep had kunnen worden ingesteld, tenzij die
gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit;
f. deze een gedraging betreft die door het instellen van een procedure aan het oordeel
van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is,
dan wel onderworpen is geweest, of zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek
op bevel van de officier van justitie gaande is, dan wel indien de gedraging deel
uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit
een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande
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is;
g. het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
2. Van het niet in behandeling nemen van het klaagschrift wordt klager door de
klachtbehandelaar zo spoedig mogelijk gesteld in kennis gesteld, onder vermelding van de redenen
daarvan.
Artikel 7
Behandeling
1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon (de klachtbehandelaar) die niet bij de
gedraging, waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2. Hierbij wordt de navolgende leidraad gehanteerd:
a. Een klaagschrift over het Algemeen Bestuur of over een lid daarvan, wordt behandeld
door de voorzitter, tenzij deze zelf het onderwerp van de klacht is. In dat geval is het
bepaalde onder b van toepassing.
b. Een klaagschrift over de voorzitter van het Algemeen Bestuur wordt behandeld door de
plaatsvervangend voorzitter.
c. Een klaagschrift over het Dagelijks Bestuur of over een lid daarvan, wordt behandeld
door de voorzitter, tenzij deze zelf onderwerp van de klacht is. In dat geval is het
bepaalde onder d van toepassing.
d. Een klaagschrift over de voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt behandeld door de
plaatsvervangend voorzitter.
e. Een klaagschrift over een onafhankelijke vaste commissie van advies of over een lid
daarvan, wordt behandeld door de voorzitter van de commissie, tenzij deze zelf het
onderwerp van de klacht is. In dat geval is het bepaalde onder f van toepassing.
f. Een klaagschrift over de voorzitter van een onafhankelijke vaste commissie van advies,
wordt behandeld door de plaatsvervangend voorzitter.
g. Een klaagschrift over de Directie of over een lid dan wel secretaris daarvan wordt
behandeld door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
h. Een klaagschrift over een afdelingshoofd wordt behandeld door een lid van de
Directie.
i. Een klaagschrift over een medewerker in dienst van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER wordt behandeld door de teamleider van het betreffende
taakveld, tenzij deze zelf het onderwerp van de klacht is. In dat geval is het bepaalde
onder j van toepassing.
j. Een klaagschrift over een teamleider wordt behandeld door diens afdelingshoofd.
Artikel 8
Onderzoek
1. De klachtenbehandelaar is in verband met de voorbereiding van de behandeling van een
klaagschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen
inwinnen.
Artikel 9
Hoor en wederhoor
1. De beklaagde, ontvangt een kopie van het klaagschrift en de eventueel daarbij meegezonden stukken.
2. De indiener en de beklaagde, worden in de gelegenheid gesteld in elkaars tegenwoordigheid, in persoon
of bij gemachtigde, te worden gehoord.
3. De klachtbehandelaar zit de hoorzitting voor.
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4. Van het bepaalde in het tweede lid kan worden afgeweken:
a. indien klager expliciet te kennen geeft geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord;
b. indien degene tegen wie de klacht is gericht, gemotiveerd bij de klachtenbehandelaar te
kennen geeft dat hij niet wenst te worden gehoord of niet in elkaars aanwezigheid wenst
te worden gehoord.
5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt door de klachtbehandelaar.
6. Het verslag vermeldt in ieder geval:
a. de naam van de klachtbehandelaar;
b. de naam van de verslaglegger;
c. de namen van de verschenen klager(s) en degene(n) tegen wie de klacht is gericht en,
indien aanwezig, van gemachtigde(n) en van getuigen en deskundigen;
d. datum hoorzitting;
e. een zakelijke weergave van wat tijdens de hoorzitting over de klacht wordt besproken.
7. Het verslag maakt onderdeel uit van het klachtoordeel en wordt ter kennisneming aan partijen
toegezonden of uitgereikt.
Artikel 10
Eindoordeel
1. De klachtbehandelaar stelt op basis van de ingewonnen informatie en het horen en
wederhoren een rapport van bevindingen op en legt dit ter besluitvorming voor aan:
a. in geval van een klaagschrift als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder a, b, c en d aan het
Algemeen Bestuur;
b. in de overige in artikel 7 genoemde gevallen aan het Dagelijks Bestuur.
2. Het beslissingsbevoegde bestuursorgaan stelt de klager en beklaagde schriftelijk en gemotiveerd in
kennis van de bevindingen van het interne onderzoek en van de conclusies die het daaraan verbindt
(klachtoordeel).
3. Het beslissingsbevoegde bestuursorgaan informeert de klager over de mogelijkheid de klacht aan een
externe instantie voor te leggen (Nationale Ombudsman).
4. De klachtcoördinator ontvangt een afschrift van het aan de klager en beklaagde verzonden
klachtoordeel.
Artikel 11
Afhandelingstermijn
1. De klachtbehandelaar handelt de ontvankelijke klacht af binnen zes weken na ontvangst
van het klaagschrift.
2. De klachtbehandelaar kan de afhandeling met vier weken verdagen. Zowel de klager(s)
als degene(n) tegen wie de klacht is gericht, krijgen schriftelijk bericht van de verdaging.
3. Indien de klacht eerst informeel wordt behandeld wordt de beslistermijn aangehouden in afwachting van
de uitkomst van de informele procedure.
Artikel 12
Tussentijdse beëindiging
1. De behandeling van een klacht kan tussentijds worden beëindigd indien de klager daarmee instemt.
2. De tussentijdse beëindiging wordt schriftelijk bevestigd. In dat geval vervalt de verplichting tot het verder
toepassen van deze regeling.
3. Een afschrift van de bevestiging van de beëindiging wordt verzonden aan de klachtencoördinator.
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Artikel 13
Onvoorziene gevallen
In de gevallen waarin de wet of deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Artikel 15
Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER, eerste wijziging ”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van
Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER,
De voorzitter,

De directie,

Artikelsgewijze toelichting Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
Per 15 oktober 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER van kracht geworden. Daarbij
is het openbaar lichaam Servicecentrum MER ingesteld.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent in hoofdstuk 9, titel 9.1, regels voor de klachtbehandeling door
een bestuursorgaan. Onder bestuursorgaan verstaat de Awb onder meer: een orgaan van een
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld (artikel 1:1 lid 1 onder a). Het openbaar lichaam
Servicecentrum MER is een dergelijke rechtspersoon. Het klachtrecht van de Awb is dan ook op het
Servicecentrum MER van toepassing. De regeling in de Awb voor de interne klachtprocedure voorziet in
waarborgen waaraan de behandeling van klachten over een gedraging van een bestuursorgaan door dat
orgaan zelf, ten minste moet voldoen. Deze klachtenregeling geeft aanvullende voorschriften voor een
zorgvuldige behandeling van klachten door het openbaar lichaam Servicecentrum MER.
Artikel 1
Begripsbepalingen
In overeenstemming met het bepaalde in de Wet Nationale ombudsman en de Awb is uitgangspunt dat het
gaat om klachten over gedragingen van bestuursorganen. Daarbij wordt een gedraging van een persoon,
die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, als een gedraging van dat orgaan
wordt aangemerkt. Onder c van dit artikel zijn de bestuursorganen van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER opgesomd. Bij een vaste commissie van advies kan gedacht worden aan een
commissie van advies voor de bezwaarschriften.
De begrippen gedraging (een handelen of nalaten te handelen) en klacht (een uiting van ongenoegen) zijn
zo ruim mogelijk geformuleerd.
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Artikel 2
Klachten
“Een ieder” heeft het recht een klacht in te dienen. Anders dan bij bezwaar of beroep is niet vereist dat een
klager belanghebbende is.
De klacht moet betrekking hebben op een “bepaalde aangelegenheid”. Algemene klachten over beleid of
beleidsuitvoering vallen daarmee buiten de reikwijdte van hoofdstuk 9 van de Awb en deze
klachtenregeling.
Gedragingen kunnen zowel feitelijke handelingen betreffen als besluiten en privaatrechtelijke
rechtshandelingen. Waar de gedraging het nemen van een besluit betreft, moeten de procedures van
bezwaar en beroep worden benut. Via de klachtprocedure kan bijvoorbeeld wel de behoorlijkheid van een
besluit aan de orde worden gesteld.
Gedragingen van bestuurs- en commissieleden, ambtenaren en arbeidscontractanten worden toegerekend
aan het bestuursorgaan waarvoor de beklaagde persoon werkzaam is. Een onafhankelijke commissie, zoals
een bezwaarschriftencommissie, handelt zelf haar klachten af.
Algemene wensen over het optreden c.q. beleid van een bestuursorgaan, hebben geen betrekking op de
wijze waarop een bestuursorgaan zich heeft gedragen. Deze vallen dus niet onder het klachtrecht.
Het is niet mogelijk over mondelinge uitingen van leden van het Algemeen of Dagelijks Bestuur (en anderen
die deelnemen aan de beraadslagingen) in bestuurs- of commissievergaderingen of over hetgeen aan de
vergadering schriftelijk is overgelegd, een klacht in te dienen. Op grond van artikel 22 van de Wet
gemeenschappelijke
regelingen, juncto artikel 22 van de Gemeentewet geldt hiervoor immuniteit.
Artikel 3
Fasering
Dit artikel geeft de opbouw van de volledige klachtenprocedure weer. De behandeling van een klacht is in
eerste instantie informeel en laagdrempelig.
Overigens kan ook de klachtenprocedure bij de Nationale ombudsman als laagdrempelig worden
beschouwd. Er gelden voor het in behandeling nemen van een klacht bij deze instantie echter enkele in de
Wet Nationale ombudsman vastgelegde criteria waaraan de in te dienen klachten moeten voldoen, willen
deze in behandeling kunnen worden genomen.
Als algemene regel geldt, dat zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig afgedaan moeten
worden. Wat een zorgvuldige afdoening inhoudt, kan per geval verschillen.
Bij een ingediende klacht zal zoveel mogelijk moeten worden getracht de klacht reeds in de informele fase
afdoende te behandelen. Met het geven van opheldering, het verstrekken of toezenden van informatie of
het aanbieden van verontschuldigingen kunnen in deze fase vaak al misverstanden uit de wereld worden
geholpen en "de kou uit de lucht" worden gehaald. De informele fase is met opzet niet aan procedurele
regels gebonden om de flexibiliteit voor het bereiken van een oplossing zo groot mogelijk te laten zijn.
Als een schriftelijke klacht met de informele wijze van behandelen naar tevredenheid van de klager wordt
afgedaan, dan wordt dit aan de klager schriftelijk bevestigd.
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De klager wordt, indien hij na de informele behandeling niet tevreden is, gewezen op de verdere
klachtenprocedure. Een mondelinge klacht moet daarvoor door klager op schrift te worden gesteld. Als de
klager moeite heeft met het op schrift stellen van zijn klacht, dan is het de taak van de organisatie om
daarbij te helpen.
Hierbij wordt nog wel aangetekend dat niet iedere negatieve opmerking bedoeld hoeft te zijn als een
klacht. Van alle bestuurders en medewerkers wordt wel verwacht dat zij negatieve opmerkingen serieus
nemen en bij twijfel gericht vragen of de opmerking bedoeld is als klacht.
Artikel 4
Klachtencoördinator
De klachtencoördinator vervult de rol van termijnbewaker binnen het proces. De klachtcoördinator is de
klachtcoördinator van de gemeente waarin de klager woonachtig is. De klachtcoördinator bevestigt de
ontvangt van de klacht en verzoekt de klachtbehandelaar om de klacht af te handelen. Eerst informeel en
indien dat niet tot een oplossing leidt via de formele procedure. Van alle brieven die door de
klachtbehandelaar worden verzonden ontvangt de klachtcoördinator een afschrift. Iedere
klachtcoördinator stelt een jaarverslag op dit wordt tot een verslag samengevoegd.
Artikel 5
Indiening klaagschriften
Het eerste lid komt overeen met artikel 9:4 lid 2 Awb. Indien een klaagschrift niet aan deze criteria voldoet,
hoeft het niet in behandeling te worden genomen, maar dat mag uiteraard wel.
Het tweede en derde lid geven aan dat de klachtencoördinator zorgt voor een ontvangstbevestiging.
Anonieme klachten worden in beginsel niet in behandeling genomen. Naar het oordeel van de Nationale
ombudsman kan op dit beginsel een uitzondering worden gemaakt als aannemelijk is dat klager
zwaarwegende belangen heeft om anoniem te blijven. Uiteraard dient de anonieme klager wel op zodanige
wijze kenbaar en bereikbaar te zijn, dat zijn klacht naar behoren kan worden onderzocht.
In artikel 9:4 Awb is voor klaagschriften artikel 6:5 lid 3 van deze wet van overeenkomstige toepassing
verklaard. Dit betekent dat klager de verplichting heeft een klaagschrift in de Nederlandse taal in te dienen
of om het klaagschrift te voorzien van een Nederlandse vertaling. In concrete gevallen zal in redelijkheid
moeten worden getoetst of aan deze eis moet worden vastgehouden.
Artikel 6
Ontvankelijkheid
Het eerste lid geeft de gevallen aan waarin een bestuursorgaan niet verplicht is een klacht in behandeling
te nemen. Het bestuursorgaan zal altijd moeten afwegen of al dan niet tot het in behandeling nemen van
de klacht, en dus tot onderzoek, wordt overgegaan. De in het eerste lid geformuleerde gronden zijn
grotendeels ontleend aan de Awb.
Klachten kunnen betrekking hebben op het niet tijdig nemen van besluiten. Ingevolge artikel 4:17 Awb kan
bij het uitblijven van een besluit op een aanvraag of een bezwaarschrift het bestuursorgaan in gebreke
worden gesteld. Als de belanghebbende over het niet tijdig beslissen een schriftelijke klacht als bedoeld in
artikel 9:4 Awb indient, is daarmee tevens voldaan aan het vereiste van schriftelijke ingebrekestelling. Het
bestuursorgaan is dan in beginsel niet verplicht, maar wel bevoegd, de klacht als zodanig te behandelen,
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omdat beroep mogelijk is (artikel 9:8 lid 1 aanhef en onderdeel d Awb). Klager kan te kennen geven dat hij
er prijs op stelt, dat zijn brief wordt aangemerkt als een klaagschrift en niet als een ingebrekestelling.
Het tweede lid geeft aan dat het betreffende bestuursorgaan de klager binnen vier weken in kennis moet
stellen van het niet in behandeling nemen van een klacht. Deze termijn is ook ontleend aan de Awb.
Artikel 7
Behandeling
In dit artikel wordt bepaald wie een klaagschrift formeel behandelt.
De klacht moet worden behandeld door een persoon die niet bij de gedraging, waarop de klacht betrekking
heeft, betrokken is geweest. De wet maakt een uitzondering voor het geval de klacht betrekking heeft op
een gedraging van het bestuursorgaan zelf, dan wel zijn voorzitter of een lid (zie artikel 9:7 lid 2 Awb).
Hiermee is rekening gehouden bij de bepaling van de klachtbehandelaar.
Artikel 8
Onderzoek
Een klacht die in behandeling is genomen, kan uiteraard pas worden afgedaan nadat een deugdelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de aard van de klacht zal het onderzoek meer of minder
formeel kunnen verlopen. Tevens kan het onderzoek, indien wenselijk, het karakter kunnen krijgen van
bemiddeling.
Artikel 9
Hoor en wederhoor
Een belangrijk onderdeel van het in artikel 8 bedoelde onderzoek is hoor en wederhoor, met inbegrip van
de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren. Hoor en wederhoor is een van de basisbeginselen
van de Nederlandse rechtsorde.
Het eerste lid is overgenomen van artikel 9:9 Awb. Een ieder heeft het recht te weten dat er over zijn of
haar handelen een klacht is ingediend, alsmede wat die klacht inhoudt. Bovendien geeft dit de betreffende
persoon de gelegenheid zich voor te bereiden op het vervolg van de procedure.
Het horen geschiedt door de klachtbehandelaar. Het verdient in het algemeen aanbeveling klager en
degene over wiens gedraging is geklaagd, in elkaars aanwezigheid te horen. Betrokkenen kunnen dan direct
op elkaars stellingen reageren. Vaak wordt dan direct duidelijk over welke punten overeenstemming
bestaat en over welke niet. Afzonderlijk horen moet een uitzondering zijn.
Het staat klager en/of degene over wie wordt geklaagd vrij zich op de hoorzitting te laten vergezellen of
bijstaan door iemand van zijn of haar keuze. Dit is in het tweede lid vastgelegd. Het is immers mogelijk en
begrijpelijk dat iemand zich onprettig of onzeker voelt in een dergelijke hoorzitting. Het is belangrijk dat
men zich veilig genoeg voelt om vrijuit te kunnen spreken. Dat komt een zorgvuldige behandeling van de
klacht ten goede. Eventuele kosten zijn voor rekening van degene die zich laat vergezellen.
De verplichting tot het opmaken van een verslag staat in artikel 9:10 Awb. De toezending van een
exemplaar van het verslag aan beide partijen is een beginsel van behoorlijk procesrecht.
Artikel 10
Eindoordeel
Het is uiteindelijk het bestuursorgaan dat een eindoordeel geeft over de klacht, i.c. het Algemeen, het
Dagelijks Bestuur of de onafhankelijke vaste commissie van advies, waartegen de klacht is gericht. Op
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grond van artikel 9:2 van de Awb behoort bij het bestuursorgaan de behandeling van klachten over
gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
Klager en beklaagde worden schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van het besluit over de klacht.
Aan de motivering mogen bij een ongegrondverklaring van de klacht hogere eisen worden gesteld, dan bij
een gegrondverklaring.
Het derde lid van dit artikel is gebaseerd op artikel 9:12 Awb. Indien een klager niet tevreden is over de
wijze waarop zijn klacht binnen de gemeente is behandeld of indien hij het niet eens met de conclusie die
het bestuursorgaan na het onderzoek heeft getrokken, dient hij de gelegenheid te hebben zijn klacht nog
eens voor te leggen aan een onafhankelijke instantie. Gekozen is voor de aansluiting bij de Nationale
Ombudsman.
Blijkens de memorie van toelichting op artikel 9:12 Awb is de beslissing over een klacht geen appellabel
besluit, omdat de bevindingen van het bestuursorgaan en zijn conclusies niet op rechtsgevolg zijn gericht.
Artikel 11
Afhandelingstermijn
Dit betreft de wettelijke termijnen zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 12
Tussentijdse beëindiging
Niet alleen in de voorfase, maar ook daarna, kan klager te kennen geven dat zijn klacht geen verdere
behandeling meer behoeft. Dit wordt dan aan de klager schriftelijk bevestigd. Dit onder de mededeling dat
de klacht – tenzij anders wordt bericht – als ingetrokken wordt beschouwd.
Artikel 13
Onvoorziene gevallen
Dit artikel fungeert als vangnet bepaling.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Dit artikel spreekt voor zich.

De voorzitter,

De directie,
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