Oorspronkelijke tekst
in GR
Aanhef: onderscheid
tussen bestaande
deelnemers en toetreders

Aanhef: gemeenten
Nuth, Onderbanken en
Schinnen

Overwegingen: de
voornoemde gemeenten

Opsomming wetten
(bijzondere regelgeving
voor doelgroepen)

Verwijzing naar
toestemmingsbesluiten
Artikel 1

Artikel 2
Artikel 3

Aanscherpings/wijzigingsvoorstel
Onderscheid kan
vervallen. Dit punt is
gepasseerd met
inwerkingtreding
wijziging
Ten gevolge van de
herindeling/fusie zijn de
gemeenten Nuth,
Onderbanken en
Schinnen opgeheven en
is de nieuwe gemeente
Beekdaelen ontstaan
De gemeente Beekdaelen
wordt van rechtswege
opvolger van de
gemeenten Nuth,
Onderbanken en
Schinnen

Vindplaats integrale
wijziging (GR + Toel.)
Aanhef met alle
deelnemers

Opsomming hier niet van
belang. Alleen die wetten
en regelingen die direct
voor werking GR van
belang zijn
Niet noodzakelijk. Dit
vloeit voort uit de GR en
de Wgr
Definities aanvullen met
begrip gebruiker;
Begrip
doelgroepenvervoer
aanscherpen

Vermelding van de GR
(wijzigingsbepaling), Wgr
en Gem.wet

Wijziging van plaats van
vestiging
Deze bepaling moet
aangescherpt worden om
belang van de GR scherp
te kunnen definiëren.
Ook relatie met
Bedrijfsplan moet hier tot
uiting komen.
Bevoegdheid colleges om
te besluiten tot

Aanhef waarin de
gemeenten Nuth,
Onderbanken en Schinnen
zijn vervangen door de
gemeente Beekdaelen

Overwegingen: door de
rechtsvoorgangers te
benoemen wordt de
gemeente Beekdaelen
juridisch verantwoordelijk
voor de besluiten van de
voormalige gemeenten
Nuth, Onderbanken en
Schinnen aangaande de
GR Omnibuzz

Zie onder letters g en h en
Toelichting onder
Hoofdstuk 1. Daar komen
wel de wetten terug die
van belang zijn voor
regelen
doelgroepenvervoer door
de colleges.
In lid 2 is Geleen
vervangen door Sittard
Zie artikel 3, leden 1 t/m
2.

geleidelijke instroom van
andere soorten
doelgroepenvervoer
scherper beschrijven.
Ook de ambitie voor
toekomstige
samenwerking moet
goed tot uiting komen.
De mogelijkheid om
vervoer voor derden te
regelen met waarborg
voor kerntaak.

Artikel 4

Artikel 5
Artikel 11

Lid 1: Werkzaamheden
concreter duiden en laten
aansluiten bij
Bedrijfsplan.
Ook de mogelijkheid
aangeven van GR als
expertisecentrum voor
gemeenten.
Leden 1 en 2 tekstueel
scherper formuleren
Lid 1, onder e, tekst
aanpassen ogv invoering
Wnra per 1-1-20

Zie artikel 3, leden 3 en 4

Zie artikel 3, lid 5: AB
moet toestemming
verlenen.
Zie ook de Toelichting bij
dit artikel, waarin de
argumentatie voor het
belang van de
samenwerking en de wijze
waarop dit zal gebeuren
beschreven wordt.
Lid 1 is uitgebreid en
aangevuld met concrete
duiding van
werkzaamheden.
Zie de Toelichting. Ook
van belang om doel en
aard van de DVO’s te
duiden.
Leden 1 en 2 aangepast
Laatste deel tekst, lid 1 ad
e laten vervallen

Lid 1, onder f laten
vervallen opv Wnra

Vervallen

Lid 1, onder g laten
vervallen

Vervallen
H t/m k worden 9 t/m i

Lid 3 laten vervallen
Artikel 14

Lid 2 laten vervallen

Artikel 15

Lid 2, 3, 4, 5 en 6 laten
vervallen

Awb bepaalt bevoegd
bestuursorgaan
Valt onder beslissingsbevoegdheid DB, dus geen
toegevoegde waarde
Ogv Wnra
Nieuw lid 2 toevoegen:
Cao gemeenten van
toepassing per 1-1-2020

Artikel; 17

In dit artikel weer
verband aanbrengen met
strategische bedrijfsplan

Artikel 18

Lid 1: voor de
financiering van de
indirecte kosten van de
GR wordt de gehanteerde
verdeelsleutel met een
kleine tekstuele
aanpassing
overgenomen.
Deze voldoet voor de
komende periode.
Bij “instroom” andere
vormen van
doelgroepenvervoer dient
deze sleutel herijkt te
worden.
Lid 2 schrappen. Definitie
is opgenomen in artikel 1
sub g.
Directe kosten opnemen
in nieuw lid 2. Hierin is
een relatie met werkelijk
gebruik per gemeente.

Aan artikel is tweede lid
toegevoegd.
Zie hiervoor ook de
Toelichting bij dit artikel.
Lid 1: vooralsnog alleen
kleine tekstuele
aanscherping.
Verdere aanpassing pas in
latere fases van instroom
doelgroepenvervoer.
Naar verwachting zal de
verdeelsleutel per 1-12022 worden aangepast.
Nieuw lid 2 is opgenomen
Lid 3 legt nu een relatie
met artikel 3, lid 5 en is
gebaseerd op een
integrale
kostprijsberekening
AB wijze van facturatie
laten bepalen

Lid 3 aanscherpen in die
zin dat het hier specifieke
klant gebonden kosten
betreft.

Artikel 19

Hoofdstuk 7

Artikel 27

Artikel 28

Lid 6 korter formuleren.
Lid 5 in
overeenstemming
brengen met artikel 35,
lid 4 Wgr
“Overgangs en” laten
vervallen omdat
overgangsperiode
verstreken is
Tekst in
overeenstemming
brengen met artikel 26
Wgr
Archiefbepaling
aanscherpen op advies
gemeentearchivaris

Zie aangepaste tekst lid 5

Tekst aangepast

Zie de geherfomuleerde
leden 1 t/m 3.

Tekst is aangepast en in
overeenstemming met de
ontwikkelingen ten
aanzien van archivering
samenwerkingsverbanden.

Artikel 29
Artikel 30

De regeling treedt per 1
januari 2020 in werking
Kan vervallen,
overgangsregeling is niet
meer relevant

Tekst en datum aangepast
Artikel 30 vervallen

