
 

 

  
 
 
 
 

AMENDEMENT 
 

Onderwerp: conceptbegrotingswijziging 2022-1, conceptbegroting 2023 & 
meerjarenperspectief 2024-2026 en conceptjaarverslag 2021 van Omnibuzz in relatie tot 
wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 juni 2022, 
 
 
Overwegende dat: 

 in de periode 2016-2022 door de raden van de zeven Midden-Limburgse gemeenten het 
project Grip op Regionale Samenwerking is uitgevoerd; 

 de Regiegroep van dit project als eindproduct van haar activiteiten een aantal 
deelproducten heeft opgesteld die in januari 2022 aan de raden van de Midden-Limburgse 
gemeenten zijn opgeleverd; 

 op 4 januari 2022 door de Regiegroep een brief aan de gemeenschappelijke regelingen is 
gezonden met de eindresultaten van het project Grip op Regionale Samenwerking; 

 in deze brief tevens aan de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd de 
informatiepositie van de raden te versterken door het beleggen van 
informatiebijeenkomsten, workshops en webinars voor de raden, de raden tussentijds te 
informeren over belangrijke ontwikkelingen, een oplegvel bij omvangrijke beleidsstukken te 
hanteren en de raden de mogelijkheid te bieden om zienswijzen kenbaar te maken over de 
Kadernota en de Jaarrekening; 

 inmiddels de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking is getreden, 
welke beoogt de legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren door de 
positie van de raden te versterken (zie bijlage); 

 door deze wetswijziging tegemoet wordt gekomen aan een aantal knelpunten die door de 
raden in het GRIP-project zijn gesignaleerd; 

 het aan de gemeenschappelijke regelingen is om gevolg te geven aan de wetswijzigingen; 
 thans voorliggen de conceptbegrotingswijziging 2022-1, conceptbegroting 2023 & 

meerjarenperspectief 2024-2026 en conceptjaarverslag 2021 van Omnibuzz; 
 het college voorstelt af te zien van het indienen van een zienswijze; 

 
Wijzigt onderdeel 2 van het raadsvoorstel zodat het als volgt komt te luiden: 

 Brengt als zienswijze in dat het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz wordt verzocht de raad 
schriftelijk te informeren over de wijze waarop Omnibuzz de wijzigingen in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, zoals opgenomen in bijgevoegd overzicht, gaat 
implementeren. 

 
 
En gaat over tot de orde van dag. 


