
Overzicht gewijzigde artikelen Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden in 
relatie tot het raadsvoorstel (was-wordt lijst)

Nr. Huidige tekst (‘was’) Tekst na wijziging (‘wordt’)

1 CONCEPT RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente ……….,;

De raad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van de 
gemeente Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, 
Kaag en Braassem, Katwijk, 
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, 
Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, 
Zoeterwoude en Zuidplas, ieder voor zover 
het zijn bevoegdheden betreft;

5 Besluit:
A. De Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden te 
wijzigen, waardoor deze als volgt komt te 
luiden: “Gemeenschappelijke regeling 
Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden”

Besluiten:

De Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden te 
wijzigen c.q. aan te gaan, waardoor deze 
als volgt komt te luiden:

“Gemeenschappelijke Regeling 
Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg
Hollands Midden”

13 § 4. Het algemeen bestuur

Artikel 8

1. De leden van het algemeen bestuur 
worden aangewezen door de raden van de 
gemeenten. De raden van de gemeenten 
wijzen elk één lid aan. Het aan te wijzen lid 
maakt deel uit van het college van 
burgemeester en wethouders.
2. De raden van gemeenten wijzen voor 
ieder lid een plaatsvervangend lid aan. Het 
aan te wijzen plaatsvervangend lid maakt 
deel uit van het college van burgemeester 
en wethouders.
3. Een lid van het algemeen bestuur legt, 
met inachtneming van artikel 16, zesde lid,

§ 4. Het algemeen bestuur

Artikel 8

1. De leden van het algemeen bestuur 
worden aangewezen door en uit het 
college van de deelnemende gemeente. 
Het college van de deelnemende 
gemeente wijst elk één lid en één 
plaatsvervangend lid aan.
2. De aanwijzing van de leden van het 
algemeen bestuur vindt plaats binnen twee 
maanden na de 
gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste 
collegevergadering na het tussentijds 
ontstaan van een vacature.



van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, verantwoording af over het 
door hem gevoerde beleid aan de raad van 
de gemeente die hem heeft aangewezen.
4. De aanwijzing van de leden van het 
algemeen bestuur vindt plaats binnen twee 
maanden na de 
gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste 
raadsvergadering na het tussentijds 
ontstaan van een vacature.
5. Het lidmaatschap van het algemeen 
bestuur eindigt wanneer:
a. het lid geen deel meer uitmaakt van het 
college van burgemeester en wethouders 
in de gemeente waardoor hij is 
aangewezen;
b. het lid aan de raad die hem heeft 
aangewezen te kennen geeft geen lid meer 
te willen zijn van het algemeen bestuur;
c. de raad die het lid heeft aangewezen, de 
aanwijzing intrekt in geval het lid niet meer 
het vertrouwen heeft van die raad;
d. de zittingsperiode van de raad waardoor 
het lid is aangewezen, eindigt.
6. Na het tussentijds ontstaan van een 
vacature in het algemeen bestuur wijst de 
desbetreffende raad in zijn eerstvolgende 
vergadering een nieuw lid van het 
algemeen bestuur aan.
7. Van een aanwijzing tot lid van het 
algemeen bestuur en van het eindigen van 
het lidmaatschap in de gevallen genoemd 
in het vijfde lid geeft het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente die het lid heeft aangewezen, 
binnen een week na de aanwijzing of 
beëindiging kennis aan de voorzitter van 
het openbaar lichaam.
8. Het derde tot en met het zevende lid is 
van overeenkomstige toepassing op 
plaatsvervangende leden van het 
algemeen bestuur.

3. Het lidmaatschap van het algemeen 
bestuur eindigt wanneer:
a. het lid geen deel meer uitmaakt van het 
college waardoor hij is aangewezen;
b. het lid aan het college te kennen geeft 
geen lid meer te willen zijn van het 
algemeen bestuur.
4. Van een aanwijzing tot lid van het 
algemeen bestuur en van het eindigen van 
het lidmaatschap in de gevallen genoemd 
in het derde lid geeft het college van de 
gemeente die het lid heeft aangewezen, 
binnen een week na de aanwijzing of 
beëindiging kennis aan de voorzitter van 
het openbaar lichaam.
5. Het tweede tot en met het vierde lid is 
van overeenkomstige toepassing op 
plaatsvervangende leden van het 
algemeen bestuur.

15 Artikel 10

1. Het algemeen bestuur geeft aan de 
raden van de deelnemende gemeenten 
ongevraagd alle informatie die voor een 
juiste beoordeling van het bestuursbeleid 
van het openbaar lichaam nodig is of die 
door één of meer leden van die raden 
wordt verlangd.

Artikel 10

1. Een lid van het algemeen bestuur 
verstrekt aan het college dat hem heeft 
aangewezen en zijn raad alle inlichtingen 
die door het college, de raad, of één of 
meer leden daarvan worden verlangd.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan 
het college dat hem heeft aangewezen en 
zijn raad verantwoording schuldig over het 
door hem in het algemeen bestuur 
gevoerde beleid.
3. De raden en colleges bepalen voor hun 
gemeente de wijze waarop het verstrekken 
van inlichtingen als bedoeld in het eerste 
lid en het ter verantwoording roepen als 
bedoeld in het tweede lid plaatsvindt.



4. Een lid van het algemeen bestuur geeft 
geen inlichtingen en legt geen 
verantwoording af over zaken waaromtrent 
krachtens artikel 23 Wet 
gemeenschappelijke regelingen 
geheimhouding is opgelegd, behoudens na 
opheffing van de geheimhouding door het 
algemeen bestuur.


