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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55663\3. Bestuur\6716 
Datum voorstel:   26 mei 2016 
Datum collegevergadering:  6 juni 2016 

Datum raadscommissie:  22 juni 2016 
Datum raadsvergadering:   7 juli 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Brenda Broekhof 
E-mailadres:   b.broekhof@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537240 

 
Agendapunt:  -- 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Toetreding gemeente Voorschoten tot de   
                                             Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West- 
                                             Holland 

 

 

Wij stellen voor 
- In te stemmen met de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de  

 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de  
 datum dat alle deelnemers hierover positief hebben besloten. 
 

 

 
Inleiding 
De gemeente Voorschoten heeft te kennen gegeven toe te willen treden tot de 

Gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Hiervoor is 
een besluit nodig van de bestuursorganen van de aangesloten gemeenten en de 
Provincie Zuid-Holland dat de gemeente Voorschoten, met ingang van de datum dat alle 

deelnemers hierover positief hebben besloten, toetreedt tot de GR van de ODWH. 
 
Bestaand kader/context 

- Wet gemeenschappelijke regelingen 
- Gemeentewet 
- Algemene wet bestuursrecht 

- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 
 

Beoogd effect 

Juridische verankering van de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de 
Omgevingsdienst West-Holland. 
 

Argumenten 
1. De toetreding van de gemeente Voorschoten draagt bij aan een robuuste en  
    regiodekkende Omgevingsdienst (RUD). 

2. De toetreding van de gemeente Voorschoten tot de GR heeft geen financiële  
    consequenties voor de overige deelnemers.  
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Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 

Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 
 

Aanpak / uitvoering / participatie 

De besluiten van de burgemeester, college en raad worden opgestuurd naar de ODWH. 
 

Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 

HLT 
Gemeente Lisse en Gemeente Teylingen zijn ook aangesloten bij de ODWH en hebben 
hetzelfde verzoek ontvangen van de ODWH. 

 
Urgentie 
Aan alle burgemeesters, colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en 

de drie bestuursorganen bij de Provincie is gevraagd om voor 1 september 2016 de 
getekende besluiten op te sturen naar de ODWH. 
 

Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
Brief Omgevingsdienst West-Holland d.d. 19 mei 2016 inzake toetreding gemeente 
Voorschoten tot GR ODWH 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 

secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juni 2016,   
 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke 
regelingen en de Algemene wet bestuursrecht;   
 

besluit: 
- In te stemmen met de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de  

 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de  

 datum dat alle deelnemers hierover positief hebben besloten. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016, 
 
 

 
 
de griffier       de voorzitter 

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


