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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
Ons college toestemming verlenen om de voorgestelde aanpassingen van de Gemeenschappelijke
regeling FUMO goed te keuren.
Inleiding
De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Door
de dienst worden bovenlokale en de meer complexe zaken voor het omgevingsrecht , specifiek de
milieuwetging behandeld. De oprichting van deze dienst betreft een verplichting die door het Rijk is
opgelegd. Bij de FUMO zijn alle overheden in onze provincie aangesloten. Onze gemeente heeft de
vergunningverlening en handhaving van ca. 80 bedrijven bij de FUMO ondergebracht. Wij blijven het
bevoegd gezag. Voor de FUMO hebben wij een gemeenschappelijke regeling (GR) ondertekend.
Deze moet worden aangepast. Het verzoek om de GR aan te passen is gedaan door het Dagelijks
Bestuur van de FUMO. Onze gemeente wordt in het DB vertegenwoordigd door portefeuillehouder de
heer J.R. Dijkstra.
Aanleiding
Aanpassing van de GR is nodig door een (ingrijpende) wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (WGR). Deze aanpassingen moeten voor 1 januari 2016 zijn doorgevoerd. In combinatie
met de WGR zijn wijzigingen voorgesteld om de bestaande regeling te verbeteren. Ook is de regeling
logischer ingedeeld.
Besluitvorming
Dit voorstel tot wijziging van de GR is bij alle deelnemers tegelijkertijd in besluitvorming gebracht.
Omdat de GR voor 1 januari 2016 moet zijn aangepast is het niet mogelijk om met een motie of
amendement het wijzigingsvoorstel aan te passen. Voor de aanpassingen is afhankelijk van het artikel
unanieme instemming of instemming door minimaal twee derde van de deelnemers mogelijk.
Uitvoering
In verband met de wijzigingen in de WGR is het verplicht om de GR voor 1 januari 2016 aan te
passen. Ten opzichte van de huidige situatie is een aantal verbeteringen doorgevoerd.
Wij stellen u voor ons college toestemming te verlenen om de voorgestelde wijzigingen GR FUMO
goed te keuren en dat met de bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de FUMO
kenbaar te maken.
Ter inzage liggende stukken:
1:
1. Overzicht wijzigingen GR FUMO;
2: Reactiebrief aan Dagelijks Bestuur FUMO;
3: Informatie brief FUMO 16-10-2015.
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