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 Ruimtelijke ontwikkeling Sjoukje Eringa Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5104  

B&W-besluit   26-08-2014 

Uitwisseling    

Raad    16-10-2014 

Agendanummer   12a 

 

Onderwerp:  

8e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  De 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland vast te stellen. 

2.   In te stemmen met de in werking treding van deze wijziging op 1 juni 2014. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet gemeenschappelijke regeling 

7e wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH 

 

Doelstelling:  

Het belangrijkste doel van de voorgestelde wijzigingen is de publiekrechtelijke 

samenwerking tussen de deelnemers in relatie tot de Omgevingsdienst West-Holland 

te verbeteren 

 

 

Inleiding: 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 12 mei 2014 

ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van de  8e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (GR ODWH).  

 

Hiervoor is een besluit nodig van de burgemeester, het college van burgemeester en 

wethouders en de gemeenteraad. 

 

Argumenten:  

1.    Slagvaardigheid van het AB en DB ODWH te vergroten 

De belangrijkste wijzigingen van de GR ODWH zijn een aanpassing van het 

besturingsmodel, een vereenvoudiging van het stemrecht in het algemeen bestuur, 

alsmede een betere inhoudelijke voeding en voorbereiding van het algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur (DB) komt uit 5 leden te bestaan, inclusief de voorzitter. 

Voorheen bestond het DB uit 1 lid per deelnemer, inclusief de voorzitter. Met 5 leden 

kan het DB slagvaardiger en transparanter opereren. 
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Een AB-lid krijgt het volledige stemrecht voor z’n gemeente of provincie bij 

afwezigheid van het 2e AB-lid en/of diens plaatsvervanger. 

Om de gemeenteraden en provinciale staten in een zo vroeg mogelijk stadium inzage 

te geven in met name de financiële ontwikkelingen rond de omgevingsdienst wordt 

de kadernota  voor 15 april aan hen toegestuurd.  

De overige wijzigingen zijn meer van technische of redactionele aard om de 

kenbaarheid en leesbaarheid van de GR ODWH te vergroten. Daarnaast is rekening 

gehouden met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling. 

2.   Bestuurlijke wens om zo snel mogelijk van start te gaan 

De 8e wijziging GR ODWH wordt van kracht op 1 juni 2014. Met het wijzigingsbesluit 

van het AB van 11 juni 2014 wordt voorkomen, dat het dagelijks bestuur 

rechtsongeldige besluiten neemt en wordt tegemoet gekomen aan de bestuurlijke 

wens om zo snel mogelijk met een klein en slagvaardig DB van start te gaan. 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 

 

Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Door het AB wordt gevraagd om voor 31 december 2014 de genomen besluiten op te 

sturen. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief ODWH dd 17-07-2014 inzake Besluitvorming 8e wijziging GR ODWH 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 
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Nr.     3. Bestuur\5104 

B&W-besluit   26-08-2014 

Uitwisseling    

Raad    16-10-2014 

Agendanummer   12a 

 

 

Onderwerp: 

8e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 42 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

besluit:  

 

1.   In te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland; 

2.   In te stemmen met de in werking treding van deze wijziging op 1 juni 2014. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 oktober 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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