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n.dekruif@odwh.nl 

  
 
  

Uw referentie: 
 
Zaaknummer: 
Zaaknr 
Bijlage(n): 
Bijlagen 

 
 
  
 
Betreft: Betreft: Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties 

(WSGO) en besluitvorming 11e wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland 
 

  
 
Geachte raad en burgemeester, geacht college,  
 
Wij, het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, hebben op 4 november 2019 
ingestemd met: 
- het voorstel om per 1 januari 2020 deel te nemen in en lid te worden van de nog door de VNG op 

te richten Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties (afgekort: 
WSGO) en  

- het conform artikel 55a, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor wensen en 
bedenkingen aanbieden van het conceptbesluit tot deelneming in de WSGO aan de raden van de 
deelnemende gemeenten en provinciale staten van de Provincie Zuid-Holland.  

- de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming in verband met de 11e 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (hierna te noemen: 
“GR ODWH”).  

 
Zienswijze deelneming WSGO 
Naar aanleiding van de doorgeleiding van de besluitvorming vragen wij de raad van uw gemeente 
eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van het concept-besluit tot deelneming in de WSGO 
ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. In bijlage 1 treft u het conceptbesluit tot 
deelneming in de WSGO aan.  
 
Het besluit tot deelneming in de WSGO zal aan het algemeen bestuur worden voorgelegd in de 
vergadering van 10 februari 2020. Wij vragen de gemeenteraad om die reden zijn wensen en 
bedenkingen uiterlijk vóór 17 januari 2020 kenbaar te maken. 
De zienswijze kan worden gestuurd naar: 
Omgevingsdienst West-Holland 
ter attentie van mevrouw N. de Kruif 
Postbus 159  
2300 AD Leiden 
Of via e-mail: n.dekruif@odwh.nl 
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Verzoek om instemmen 11e wijziging GR 
Voorts verzoeken wij de drie bestuursorganen (te weten: de raad, de burgemeester en het college 
van burgemeester en wethouders) van uw gemeente in te stemmen met de 11e wijziging van de GR 
ODWH en daartoe de nodige besluiten te nemen. In de bijlagen 2 t/m 6 treft u meer informatie aan 
over de voorgenomen wijzigingen. 
 
Rekening houdend met de tijd die nodig is voor de publicatie, stellen wij het op prijs indien de door u 
te nemen besluiten uiterlijk vóór 1 maart 2020, voorzien van de gebruikelijke handtekeningen, bij de 
Omgevingsdienst aanwezig zijn. U dient hiervoor het als bijlage 2 aan deze brief gehecht concept te 
gebruiken. Een scan via e-mail of een afschrift per post is voldoende.  
 
De stukken zullen ook digitaal aan de behandelend ambtenaar van uw gemeente worden 
toegezonden, zodat bijlage 2 makkelijk kan worden overgenomen op uw eigen briefpapier.  
 
U kunt de getekende besluiten sturen naar: 
Omgevingsdienst West-Holland 
ter attentie van mevrouw N. de Kruif 
Postbus 159  
2300 AD Leiden 
Of via e-mail: n.dekruif@odwh.nl 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Hoogachtend, 
Namens het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 
 
Secretaris, 
 
 
 
M.E. Krul-Seen 
 
Bijlagen: 
1. Conceptbesluit tot deelneming in de WSGO; 
2. Conceptbesluiten gemeente 11e wijziging GR ODWH; 
3. Besluit 11e wijziging GR ODWH; 
4. Toelichting 11e wijziging GR ODWH; 
5. Vigerende GR ODWH met de in kleur aangegeven wijzigingen; 
6. Geconsolideerde GR ODWH na de voorgestelde wijziging. 


