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Voorstel
Instemmen met het voornemen van het college om te besluiten tot het opheffen
van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Friesland per 1 januari 2014
en kennis nemen van het liquidatieplan voor de Milieu Advies Dienst (MAD) en de
zienswijze die het college daarop inbrengt.

Samenvatting
De Milieuadviesdienst (Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord-Friesland)
wordt per 1 januari 2014 opgeheven in verband met de start van de
werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst
Miljeu en Omjouwing (FUMO) per 1 januari 2014. Het Algemeen Bestuur van de
Milieuadviesdienst heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2013 besloten om de
colleges van de aangesloten gemeenten te vragen om de regeling per 1 januari
2014 op te heffen en een zienswijze te geven over het conceptliquidatieplan.
Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen
van het college van burgemeester en wethouders tot opheffing van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Friesland. De MAD die onder de
gemeenschappelijke regeling werkzaam is wordt met opheffing van de regio
geliquideerd.

Toelichting.
Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Noord-Friesland
Voor u liggen de stukken om tot besluitvorming te komen met betrekking tot de
opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Friesland
Door oprichting van de regionale uitvoeringsdienst Fumo en het overbrengen van
taken vanuit de MAD naar de Fumo is er geen aanleiding meer om de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Friesland, waaronder de MAD
functioneert, in stand te houden.
Het bestuur vraagt college en raad voor 29 november a.s. te besluiten. Het
formele verzoek is binnengekomen op 15 oktober 2013 daarna is er bij het AB
twijfel ontstaan over de bevoegdheid van de raad dan wel het college. De brief die
namens het AB op 21 oktober 2013 aan de griffiers en gemeentesecretarissen van
de aangesloten gemeenten is gericht geeft inzicht in de stappen die thans dienen
te worden gezet om tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling te komen.
Het te volgen proces is een gevolg van het feit dat het gaat om een GR die is
aangegaan voor het inwerking treden van het duale stelsel. Eerst eind oktober
was er inzicht in het te volgen proces. Samen met de voorbereiding die het vraagt
kon het onderwerp niet meer geagendeerd worden voor de eerstvolgende
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commissie vergadering. Om die reden is verzocht het stuk rechtstreeks te
agenderen voor de raad van 26 november.
In het besluitvormingsproces wordt artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen gevolgd.
- artikel 1 lid 2: ‘De colleges van burgemeester en wethouders en de
burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na
verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan
slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang;
- artikel 1 lid 3: ‘Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede
verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een
regeling.
Het besluitvormingsproces is dan als volgt:
1. Het college besluit (onder voorbehoud van goedkeuring Raad), gelezen het
voorstel van het AB van de MAD, de Gemeenschappelijke regeling Regio
Noord-Friesland per 1 januari 2014 op te heffen;
2. Alvorens het onder 1 genomen besluit te nemen de gemeenteraad te
verzoeken daarvoor toestemming te verlenen;
3. In te stemmen met het door het AB van de MAD vastgestelde
liquidatieplan, met dien verstande dat over de vereffening van de
opplusuren nog nadere voorstellen van het AB van de MAD worden
afgewacht.
Wij verzoeken u in te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke
Regeling Regio Noord Friesland per 1 januari 2014.
Liquidatie Milieu Advies Dienst (MAD)
Ten aanzien van het voorgelegde concept liquidatieplan voor de MAD is het
navolgende van belang.
Op 3 oktober heeft het Algemeen Bestuur van de MAD ingestemd met het concept
liquidatieplan.
In het liquidatieproces spelen diverse kosten een rol. De liquidatiekosten zijn
weergegeven in bijlage 3 behorende bij de brief van de MAD.
Binnen de liquidatiekosten zijn ook frictiekosten van belang. Die kunnen ontstaan
wanneer niet alle medewerkers vanuit de MAD bij de Fumo geplaats kunnen
worden. In de paragrafen 3.9 en 3.10 van het plan wordt ingegaan op frictiekosten
die kunnen ontstaan.
Of er frictie voor onze gemeente zal zijn en van welke omvang valt nu nog niet aan
te geven dat zal uiteindelijk samenhangen met de DVO die Terschelling met Fumo
zal aangaan en daarmee de uren die nu in de frictie zijn opgenomen. In het besluit
van het AB d.d. 26 maart 2012 is vastgesteld dat de frictie voor Terschelling is
bepaald op 0,9 FTE zijnde 1218 uur/jr. Het gaat hier om extra taken die de
gemeente individueel heeft afgenomen van de MAD. Een aantal gemeenten, die
vormen echter de minderheid, in het bestuur hebben zich niet kunnen verenigen in
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de wijze van verdeling van de rest-uren. Over dit onderwerp is een zéér intensieve
discussie gevoerd binnen het AB.
Doordat er op dit moment nog geen overeenkomsten met de deelnemende
gemeente zijn gesloten zal een eindbeeld over liquidatie en frictiekosten eerst in
het voorjaar van 2014 samengesteld kunnen worden.
Inmiddels is er bij het bestuur van de MAD ook oog voor dit punt. In de brief die op
21 oktober 2013 aan de griffiers en secretarissen is gezonden is dit bewuste
onderdeel (zie hiervoor onder punt 3) benoemd.
In de begeleidende brief bij de besluiten als genoemd onder 1 en 2 zal het college,
als zienswijze, de uitdrukkelijke aandacht op dit onderdeel vestigen.

Historie
Op 23 oktober 2012 besloot de gemeenteraad van Terschelling om deel te nemen
aan de gemeenschappelijke regeling FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Milieu en
Omjouwing).
U besloot om:
1. in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst
Miljeu en Omjouwing (FUMO).
2. kennis te nemen van het bedrijfsplan voor de FUMO.
3. de uitvoering van het basistakenpakket, als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
onderdeel a, van de gemeenschappelijke regeling FUMO, op te dragen aan het
bestuur van de FUMO, waarbij het streven is dit per 1 januari 2013 te effecturen.
4. de uitvoering van het aanvullend takenpakket, als bedoeld in artikel 4, eerste lid,
onderdeel b, van de gemeenschappelijke regeling FUMO op te dragen aan het
bestuur van de FUMO, waarbij het streven is dit per 1 januari 2013 te effectueren.
De datum van 1 januari 2013 is in de planning niet gehaald. In 2013 zijn de
milieutaken uitgevoerd door de MAD. De MAD beëindigt haar taken op 1 januari
2014. Op dat moment dienen te taken te worden voortgezet door de FUMO.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Noord Friesland,
uitvoering liquidatieplan, planning:








oktober - november 2013: De colleges besluiten tot opheffing van de regeling,
na verkregen instemming van de gemeenteraad en geven een zienswijze over
het conceptliquidatieplan;
december 2013: het Algemeen Bestuur besluit tot opheffing en liquidatie van
de dienst per 1 januari 2014. Stelt het liquidatieplan vast en stuurt het
opheffingsbesluit aan GS;
de liquidatie per 1 januari 2014 wordt uitgevoerd;
januari - februari 2014: opstellen jaarrekening 2013/liquidatierekening;
maart 2014: controle jaarrekening 2013/liquidatierekening;
april 2014: het Dagelijks Bestuur behandelt de jaarrekening/liquidatierekening;
april 2014: het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2013/liquidatierekening
vast en stuurt deze aan de deelnemende gemeenten en GS;
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mei 2014: vereffening van het liquidatiesaldo;
mei 2014: opheffingsvergadering bestuur Regio Noord-Friesland.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Inzichtelijk in april 2014.

Communicatie/interactiviteit
Bekendmakingen omtrent het opheffen van de MAD wordt door de MAD verzorgd

Advies van de raadscommissie
n.v.t.

Ter inzage liggende stukken
Brief Dagelijks bestuur MAD, concept-liquidatieplan, diverse bijlagen.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 26 november 2013
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
H.M. de Jong,
secretaris

J.H. Bats,
burgemeester

