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MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/001915/13763 
Aan:     gemeenteraad  
CC:     wethouder Gardeniers 
Van:     Gerbrand Kuipers  
Datum:    24 oktober 2014 
Betreft:    Ambtelijke annotatie AB ODWH 3 november 2014 
 
 

 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij ontvangt u de ambtelijke annotatie t.b.v. de AB-vergadering van de Omgevingsdienst 
West-Holland op 3 november. Namens Leiderdorp nemen de heren Grootaarts en 
Gardeniers deel aan het Algemeen Bestuur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerbrand Kuipers  
Accounthouder Leiderdorp-ODWH 
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Vergadering AB Omgevingsdienst (3 november 2014)  
(Omgevingsdienst West-Holland, Schipholweg 128 te Leiden) 
 
 
 

Agendapunt 2: verslag 

vergadering 7 juli 

2014 

Contactpersoon: Gerbrand Kuipers 071-5454873 

                          

Essentie 

voorstel 

Vaststellen verslag 

Belang 

Leiderdorp 

 

Opmerkingen Op pagina 3 wordt door voorzitter De Wit de afspraak herhaald dat de 

vergaderstukken op tijd verstuurd moeten worden, zodat de 

deelnemers voldoende tijd hebben om op de stukken te reageren.  

 

De AB-stukken zijn deze keer op 20 oktober beschikbaar gesteld; krap 

2 weken voor aanvang van de vergadering. Verzocht wordt om 

nogmaals aandacht te vragen dat een goede voorbereiding door de 

deelnemer alleen kan plaatsvinden als de stukken minimaal 2 weken, 

bij voorkeur 3 weken, voorafgaand aan de vergadering binnenkomen. 

(vanwege ambtelijke voorbereiding, bespreking in het college, het 

politiek forum en zo nodig in de gemeenteraad).  

Advies Het verslag vast te stellen.  

Terugkoppeling 

raad 

 

 

 

 
 

Agendapunt 3: 

reglement van orde 

DB en AB 

Contactpersoon: Gerbrand Kuipers 071-5454873 

                          

Essentie 

voorstel 

Het AB wordt gevraagd de herziene Reglementen van Orde van zowel 

het dagelijks- als het algemeen bestuur vast te stellen.  

Belang 

Leiderdorp 

Leiderdorp neemt deel aan het algemeen bestuur. 

Opmerkingen In het Reglement van Orde van het AB wordt in artikel 5 aangegeven 

dat de vergaderstukken ten minste zeven dagen voorafgaand aan een 

vergadering naar de leden worden toegestuurd. 

Advies Gepleit wordt om de termijn te verruimen naar minimaal 14 dagen. 

Voor de motivatie wordt verwezen naar de annotatie met betrekking 

tot agendapunt 2.  

 

Na wijziging van genoemd voorstel van verruiming van de 

verzendtermijn van vergaderstukken, akkoord te gaan met de 

Reglementen van Orde van zowel het dagelijks- als het algemeen 

bestuur. 

Terugkoppeling 

raad 
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Agendapunt 4: 

uittreding Alphen aan 

den Rijn, (financiële) 

voorwaarden 

Contactpersoon: Gerbrand Kuipers 071-5454873 

                          

Essentie 

voorstel 

Vast te stellen het voorgestelde pakket van uittredingsvoorwaarden 

tbv de uittreding van Alphen aan den Rijn.  

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het bestuur van de ODWH het 

verzoek gedaan uit te willen treden per 1 januari 2015 omdat de 

gemeente wil overstappen naar de Omgevingsdienst Midden-Holland 

(ODMH). Een gezamenlijke verkenning tussen Alphen aan den Rijn, 

ODWH en ODMH heeft opgeleverd dat de frictiekosten voor Alphen aan 

den Rijn 2,6 miljoen euro zouden bedragen bij uittreding per 1 januari 

2015. Het DB van de ODWH heeft op 14 juni 2014 besloten om de 

mogelijkheden te verkennen om deze kosten zodanig te verlagen, dat 

deze voor beide partijen acceptabel zijn. Tevens is besloten dat Frank 

de Wit namens het DB, bestuurlijk leiding geeft aan de verdere 

uitwerking.  

Belang 

Leiderdorp 

Een mogelijke uittreding van Alphen aan den Rijn heeft financiële 

gevolgen voor de deelnemers, waaronder Leiderdorp.  

Opmerkingen De voorwaarden hebben met name betrekking op het zo laag mogelijk 

houden van de kosten van uittreding. Het voorstel is dan ook om 

uittreding per 1 januari 2016 mogelijk te maken (een jaar uitstel).  

Een andere voorwaarde die wordt gesteld, is dat de uittreding per 1 

januari 2016 wordt opgeschort indien blijkt dat er naar inzicht van alle 

partijen concreet zicht is op implementatie van een fusie tussen ODWH 

en ODMH. 

 

De vragen die gesteld kunnen worden n.a.v. de voorwaarde over een 

mogelijke fusie tussen ODWH en ODMH zijn: 

- Hoe groot de kans is dat een fusie daadwerkelijk wordt gerealiseerd? 

- Vinden er al gesprekken plaats met de ODMH over een mogelijke 

fusie? Zo ja, wat is het standpunt van de ODMH hierin? 

- Op welke termijn wordt verwacht meer duidelijkheid te hebben? 

Advies Akkoord te gaan met het voorstel 

Terugkoppeling 

raad 

 

 

 

 
 

Agendapunt 5: 2e 

bestuurlijke 

rapportage 2014  

Contactpersoon: Gerbrand Kuipers 071-5454873 

                          

Essentie 

voorstel 

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de eerste acht maanden 

van 2014 en het effect daarvan op de jaarprognose.  

Belang 

Leiderdorp 

 

Opmerkingen Blz. 3. Onder g (financieringssystematiek). Aangegeven dat de 

jaarprognose van de uren voor Leiderdorp onder 95% zit en dat er 

gesprekken worden gevoerd om extra werkzaamheden uit te voeren. 

Op ambtelijk niveau vindt dit gesprek plaats. Aangezien we pas op een 

laat moment in het jaar (begin oktober) inzicht hebben gekregen dat 

we te kampen hebben met een forse onderschrijding, is het lastig om 

nu nog bij te sturen. Dit in tegenstelling tot eerdere rapportages dit 
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jaar; toen was de prognose dat Leiderdorp op schema ligt.  

Aangezien we mogelijk met een structurele onderschrijding te maken 

hebben, moet er worden nagedacht hoe we hiermee in de toekomst 

om moeten gaan. De financiële bijdrage aan de ODWH moet doelmatig 

en doeltreffend worden besteed, anders wordt het geld over de balk 

gesmeten. De volgende scenario’s worden ambtelijk verkend: meer 

producten afnemen, de uren in de begroting naar beneden bijstellen of 

de huidige situatie handhaven.  

 

Een vraag die ten aanzien van de 2e Burap gesteld kan worden, is: 

- Blz. 11: tabel 8. Kan de voorzitter het verschil tussen de 

vacatureruimte met de inhuur uitleggen? Er is namelijk een 

overschrijding aan externe inhuur, terwijl er voldoende 

vacatureruimte (bijna 8 ton) is.  

 

Advies Akkoord te gaan met het voorstel. 

Terugkoppeling 

raad 

 

 

 

 
 
 

Agendapunt 6a: 

Toetreding gemeente 

Katwijk 

Contactpersoon: Gerbrand Kuipers 071-5454873 

                          

Essentie 

voorstel 

Het AB wordt gevraagd om in te stemmen met: 

- Het voorstel om de formele besluitvorming te starten waarbij de 

deelnemers wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding 

van de gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling; 

- Het voorstel om, vooruitlopend op de formele besluitvorming, 

uiterlijk op 1 januari 2015 met de uitvoering van het 

basistakenpakket milieu te starten, onder tijdelijk mandaat van 

de gemeente Katwijk 

Belang 

Leiderdorp 

Leiderdorp is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling ODWH.  

Opmerkingen De kosten voor de uitvoering van het pakket voor de gemeente 

Katwijk heeft geen financiële consequenties voor Leiderdorp.  

Advies Akkoord te gaan met het voorstel. 

Terugkoppeling 

raad 

 

 

 

 
 

Agendapunt 6b: 

Toetreding gemeente 

Noordwijkerhout 

Contactpersoon: Gerbrand Kuipers 071-5454873 

                          

Essentie 

voorstel 

Het AB wordt gevraagd om in te stemmen met: 

- Het voorstel om de formele besluitvorming te starten waarbij de 

deelnemers wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding 

van de gemeente Noordwijkerhout tot de gemeenschappelijke 

regeling; 

- Het voorstel om, vooruitlopend op de formele besluitvorming, 

uiterlijk op 1 januari 2015 met de uitvoering van het 

basistakenpakket milieu te starten, onder tijdelijk mandaat van 
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de gemeente Noordwijkerhout. 

Belang 

Leiderdorp 

Leiderdorp is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling ODWH. 

Opmerkingen De kosten voor de uitvoering van het pakket voor de gemeente 

Noordwijkerhout heeft geen financiële consequenties voor Leiderdorp. 

Advies Akkoord te gaan met het voorstel. 

Terugkoppeling 

raad 

 

 

 

 
 
 

 


