
 

 

 
 

Raadsvoorstel 

 
10e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-17-006539 

datum voorstel:   27 maart 2017  

datum collegevergadering:  11 april 2017 

datum raadsvergadering:  18 mei 2017 

agendapunt:  13b 

portefeuillehouder:   Dhr. J. Verheijen 

behandelend ambtenaar:  Kirsten Zwitser 

e-mailadres:    K.Zwitser@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

1. De 10e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West- 

Holland vast te stellen; en  

2. In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met terugwerkende 

kracht op 1 januari 2016. 

 

Inleiding 

De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015. Gelet hierop zijn 

bij de 9e wijzing van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West‐Holland 

(hierna te noemen: “GR ODWH”) reeds enige artikelen aangepast. 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West‐Holland heeft op 6 februari 2017 

ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming 

in verband met de 10e wijziging van de GR ODWH. 

Naar aanleiding van de doorgeleiding van de besluitvorming wordt het bestuursorgaan (te 

weten: de raad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders) 

verzocht in te stemmen met de 10e wijziging van de GR ODWH en daartoe de nodige 

besluiten te nemen. 

 

Gebleken is dat de gemeenschappelijke regeling nog enige aanscherping behoeft wat 

betreft de versterking van de positie van het algemeen bestuur en het vergroten van de 

invloed van de deelnemers op gemeenschappelijke regeling. Gelet hierop dienen een 

aantal bepalingen in de huidige regeling aangepast te worden in de 10e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 

Bestaand kader en context 

- artikel 14 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

- artikel 11 en 17 van de vigerende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland; 

- de bepalingen van de Gemeentewet; 

- het voorstel van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland 

 



 

 

Beoogd effect 

De gemeenteraad stemt in met de 10e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West- Holland. 

 

Argumenten 

Het algemeen bestuur van de ODWH heeft ingestemd met het voorstel tot wijziging van 

de GR. 

 

1.1 Gebleken is dat de gemeenschappelijke regeling nog enige aanscherping behoeft wat 

betreft de versterking van de positie van het algemeen bestuur en het vergroten van de 

invloed van de deelnemers op gemeenschappelijke regeling. Gelet hierop dienen een 

aantal bepalingen in de huidige regeling aangepast te worden. 

 

2.1 In de GR wordt opgenomen dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag 

na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt bekendgemaakt en werkt 

terug tot en met 1 januari 2016. 

 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Onderdeel van de formele wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODWH  is dat 

zowel het college, de raad en de burgemeester instemmen met dit besluit. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Dit voorstel wordt voorgelegd aan zowel Hillegom, Lisse als Teylingen. 

 

Urgentie 

Rekening houdend met de tijd die nodig is voor publicatie vraagt de ODWH het door u te 
nemen besluit uiterlijk vóór 1 juli 2017 bij de ODWH aanwezig te laten zijn. 
 
Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

- Brief 10e wijziging GR ODWH; 

- Bijlage 1: 10e wijziging GR ODWH versie 2.0; 

- Bijlage 2: Toelichting 10e wijziging GR ODWH versie 2.0; 

- Bijlage 3: Vigerende GR ODWH met in kleur aangegeven wijzigingen; 

- Bijlage 4: Geconsolideerde GR ODWH na voorgestelde wijzigingen 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
Dhr. G.P. van Lierop Dhr. A. van Erk 

secretaris burgemeester 
 
 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

Gelezen het collegebesluit van 11 april 2017 met als onderwerp 10e wijziging GR ODWH, 

 

gelet op artikel 14 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 11 en 17 van de 

vigerende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 

 

 

besluit: 

 

1. Stel de 10e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West- 

Holland vast; en 

2. Stem in met de inwerkingtreding van deze wijziging met terugwerkende kracht op  

1 januari 2016. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 18 mei 2017, 

 

 

 

 

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier voorzitter 
 
 


