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Afdeling:   Beleid   Leiderdorp, 23 september 2014 

Onderwerp:  8e wijziging 

gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 juni 2014 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

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

ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot 

besluitvorming in verband met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. 

In de regeling is een aantal wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op 

eerdere besluiten door het DB en het AB van de Omgevingsdienst, te weten: 

- een kleiner DB 

- een vereenvoudiging van het stemrecht in het AB 

Daarnaast is er in de regeling aandacht voor een beter inhoudelijke voeding en 

voorbereiding van het AB. Tot slot wordt een aantal technische wijzigingen 

doorgevoerd. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeente Leiderdorp is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling van 

de Omgevingsdienst. In 2013 heeft het AB de Strategienota 2013-2017 vastgesteld. 

Deze strategienota is een koersdocument waarin staat beschreven waar de 

Omgevingsdienst voor staat en wat zij op langere termijn wil bereiken. Daarin 

komen zaken aan de orde als missie, ambitie en positionering van de dienst. 

Afgeleid hiervan is besloten om een nieuw besturingsmodel te introduceren waarbij 

het aantal DB-leden wordt verminderd en er een wijziging plaatsvindt in de taken en 

verantwoordelijkheden van de DB- en de AB-leden en is de planning en control-
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cyclus aangepast. Deze veranderingen worden geformaliseerd in de 

Gemeenschappelijke regeling.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Geen 

 

2 Beoogd effect 

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling draagt bij aan (1) een slagvaardig 

bestuur en een slagvaardige organisatie en (2) transparantie in werkwijze  

 
3 Argumenten 

1.1 De gemeente Leiderdorp is mede-eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeente Leiderdorp neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling van de 

Omgevingsdienst en is hiermee mede-eigenaar. De gemeente is vertegenwoordigd in het 

AB. 

 

1.2 De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling sluiten aan op eerdere besluiten 

die zijn genomen 

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is in lijn met eerder genomen besluiten 
door het bestuur van de Omgevingsdienst, te weten de vaststelling van de Strategienota 
2013-2017, een introductie van een nieuw besturingsmodel en een actualisering van de 
planning & controlclyclus. 
 

1.3 De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling treedt met terugwerkende kracht in 

werking  

De wijziging treedt met terugwerkende kracht in werking, omdat het nieuwe 

besturingsmodel van 5 DB-leden na de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan is.  

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen.  
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5 Duurzaamheid 

n.v.t.  
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t.  

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

- Raadsbesluit 
- Bijlage 1: Besluit tot vernieuwde wijziging van de Regeling Omgevingsdienst West-

Holland in verband met de modernisering van de regeling (vernieuwde 8e wijziging GR) 
- Bijlage 2: Toelichting bij de vernieuwde 8e wijziging van de Regeling Omgevingsdienst 

West-Holland 
- Bijlage 3: Regeling Omgevingsdienst West-Holland (wijzigingen bijhouden) 
- Bijlage 4: Regeling Omgevingsdienst West-Holland (definitief) 
- Bijlage 5: besluit tbv de Omgevingsdienst; exemplaar ter ondertekening door de 

bestuursorganen gemeenteraad, burgemeester en college van burgemeester en 
wethouders 

 


