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Omschrijving toezegging 
Met betrekking tot de Wijziging gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem, is toegezegd schriftelijk 
een toelichting te geven over de werkwijze van de GR Hûs en Hiem (waarbij wordt ingegaan op oa. 
de mogelijkheid om zienswijze in te dienen op bijvoorbeeld de begroting, hoe de beoordeling, 
weging en terugkoppeling daarvan is, en of er een adviescommissie kan worden ingesteld).  
 
Datum schriftelijke reactie 
15 december 2022 
 
Schriftelijke reacie 
In artikel 31 van de te wijzigen gemeenschappelijke regeling zijn de bepalingen omtrent de 
begroting vastgelegd. Hierin is bepaald dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting en 
meerjarenraming voor een aansluitend tijdvak van tenminste drie jaren, aanbiedt aan de 
gemeenteraad. De ontwerpbegroting moet door het college ter inzage worden gelegd. De 
gemeenteraad kan over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming een zienswijze indienen. Het 
Dagelijks Bestuur voegt de commentaren bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals 
deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Het Algemeen bestuur stelt de begroting en 
meerjarenraming voor 15 juli van het jaar vast. Na vaststelling stuurt het Algemeen Bestuur, indien 
van toepassing, de stukken naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft dan nog de mogelijkheid 
om bij Gedeputeerde Staten een zienswijze in te dienen.  
 
De gemeenteraad wordt dus betrokken bij het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming 
en heeft de gelegenheid om hierover een zienswijze in te dienen. De afweging omtrent de 
zienswijze wordt gedaan door het Algemeen Bestuur. Na vaststelling van de begroting en de 
meerjarenraming wordt de reactie op de zienswijze door het Algemeen Bestuur toegestuurd aan de 
gemeenteraad. Het college informeert de gemeenteraad over de ontwerpbegroting en adviseert de 
gemeenteraad over het wel/ niet indienen van een zienswijze.  
 
De gemeenschappelijke regeling regelt de adviescommissie omgevingskwaliteit zoals bedoeld in de 
Omgevingswet. Onder de Omgevingswet komen namelijk een aantal wetten en regelingen te 
vervallen waardoor er geen juridische basis is voor een adviescommissie met betrekking tot 
advisering over de kwaliteit van de omgeving. Deze advisering wordt nu uitgevoerd door Hûs en 
Hiem. Om de huidige werkwijze te continueren is afgesproken om eerst een jaar door te gaan met 
Hûs en Hiem (na inwerkingtreding). De wijziging van de gemeenschappelijke regeling zorgt ervoor 
dat deze voldoet aan de Omgevingswet. 
Ondertussen zal provinciaal en gemeentelijk bekeken worden welke behoefte er bestaat aan een 
verdere deelname aan of afname van producten van de gemeenschappelijke regeling zoals die nu 
bestaat (en dus nog onder de loep wordt genomen). De gemeenteraden zijn daarover in 2021 reeds 
geconsulteerd (vanuit VFG verband). 
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