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Beste leden van het college,  
 
Op 9 mei 2015 vergadert het AB van de Omgevingsdienst West-Holland. Bijgaand ontvangt 
u de ambtelijke annotatie voor deze vergadering. Omdat wij de stukken wederom  te laat 
hebben ontvangen zullen wij de annotatie tegelijkertijd doorsturen naar de gemeenteraad.  
 
Stukken voor de AB-vergadering zijn te downloaden via 
https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Extranet/Algemeen_bestuur 
 
Mocht u naar aanleiding van deze annotatie nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 
de betreffende ambtenaar.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
Achmed Achbari  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Achmed Achbari  
 

https://www.odwh.nl/Opdrachtgevers/Extranet/Algemeen_bestuur
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Agendapunt 3 Toetreding 

gemeente Voorschoten tot GR 

Contactpersoon: Corrina van der Gaag & 

Achmed Achbari 

Essentie voorstel Instemmen met het voorstel om de formele 

besluitvorming te starten waarbij de deelnemers wordt 
gevraagd in te stemmen met de toetreding van de 

gemeente Voorschoten tot de Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst West-Holland 

Belang  Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling 
instemmen met de toetreding van Gemeente 
Voorschoten.  

Opmerkingen De Gemeente Voorschoten had al een dienstverlenings-
overeenkomst met de ODWH sinds 1 juli 2014. De 

gemeenteraad van Voorschoten heeft op 31 maart 2016 
het college van burgemeester en wethouders 

toestemming verleend om toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-
Holland. Om dit uit te voeren dienen de  

huidige deelnemers in te stemmen met de toetreding.  
 

In de begroting 2017 heeft de ODWH al rekening 
gehouden dat de gemeente Voorschoten zal toetreden, 
aangezien het een voorzetting is van taken die reeds 

door de ODWH werden uitgevoerd. 

Advies Akkoord met het voorstel.  

Terugkoppeling 
College 

 
 

 
 

Agendapunt 4: Verordening 
elektronische kennisgeving en 

bekendmaking 

Contactpersoon: Achmed Achbari 

Essentie voorstel Vaststellen van de Verordening elektronische 

kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst West-
Holland. 

Belang  De gemeente Leiderdorp is deelnemer van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Opmerkingen Vanaf 1 januari 2015 biedt de gewijzigde Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid 

aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling om 
een eigen (digitaal) publicatieblad (het “GR-blad”) in te 
stellen voor de publicatie van besluiten van de 

gemeenschappelijke regeling. Het GR-blad is 
vergelijkbaar met het gemeenteblad of provinciaal blad.  

Naast algemeen verbindende voorschriften kunnen ook 
andere besluiten van algemene strekking, mededelingen 
en kennisgevingen van de gemeenschappelijke regeling 

in het GR-blad worden gepubliceerd, mits daaraan een 
verordening van het algemeen bestuur ten grondslag 



ligt. 

Advies Akkoord met het voorstel.  

Terugkoppeling 
College 

 
 

 
 

 
 
 

Agendapunt 5: Klachtenregeling Contactpersoon: Achmed Achbari 

Essentie voorstel  

 Vaststellen van de Klachtenregeling Omgevingsdienst 
West-Holland. 

Belang  De gemeente Leiderdorp is deelnemer van de 
gemeenschappelijke regeling. 

Opmerkingen De Omgevingsdienst beschikt op dit moment niet over 
een (wettelijk niet verplichte) klachtenregeling. In de 

klachtenregeling zijn de spelregels vastgelegd Voor het 
indienen van een klacht bij de Omgevingsdienst. 
 

Advies Akkoord met het voorstel.  

Terugkoppeling 
College 

 
 

 

Agendapunt 6 

Herijking 
toekomststrategie 

Contactpersoon: Corrina van der Gaag & Achmed 

Achbari  

Essentie voorstel Presentatie & discussie robuustheid van ODWH 

Belang  

Gemeente 

De gemeente Leiderdorp is deelnemer van de 

gemeenschappelijke regeling.  

Opmerkingen Er zijn geen stukken bij de AB agenda gevoegd, 
hierdoor is een financiële annotatie/ ambtelijk advies 

niet mogelijk. 
 

Wel willen wij het volgende opmerken: De financiële 
basis waarop de  conclusies zijn getrokken in de 

presentatie zijn in het vooroverleg besproken. Wij 
maken ons zorgen over de financiële robuustheid van de 
ODWH. Deze zorgen worden door de jaarcijfers en ook 

de prognose in de presentatie bevestigd. Wij stellen 
voor om de scenario’s die leiden tot het vergoten van de 

financiële robuustheid op korte termijn uit te werken en 
stellen voor om de deelnemers hierbij intensief te 
betrekken.  

 
 


