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Afdeling:   Beleid Ruimte  Leiderdorp, 28 augustus 2015  

Onderwerp:  9e wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 Aan de raad.  

 

 

*Z006607D5E8* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de 9e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland met ingang van 1 januari 2016 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

 
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 6 juli 2015 

ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming in 

verband met de 9e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-

Holland. De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015. Vanwege 

deze wetswijziging dient de Regeling van de Omgevingsdienst West-Holland uiterlijk voor 1 

januari 2016 te worden aangepast. 

 

In de regeling is een aantal wijzigingen doorgevoerd die verband houden met de dualisering 

van het gemeente- en provinciebestuur. Het is de bedoeling dat de positie van het algemeen 

bestuur van een gemeenschappelijk openbaar lichaam wordt versterkt. Tevens wordt de 

invloed van de gemeenteraden en provinciale staten op de begroting en de jaarrekening van 

het openbaar lichaam versterkt. De huidige regeling voldoet voor een groot gedeelte al aan 

de nieuwe wetgeving. Slechts op één punt wordt de regeling aangescherpt, te weten artikel 

34, waarin bepaald wordt dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het 

algemeen bestuur wordt aangeboden voor zienswijze toegezonden wordt aan de raden van 

de gemeenten en aan provinciale staten. Tevens is er een apart artikel toegevoegd 

betreffende begrotingswijzigingen, waarvoor dezelfde procedure geldt. 
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Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om tevens een aantal andere punten uit de 

Regeling aan te passen, zoals de bevoegdheid van de Regionale Commissie 

Bezwaarschriften van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Servicepunt71 om te adviseren over bezwaarschriften en de wijze van verdeling van het 

exploitatiesaldo. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

  
De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015. Vanwege deze 

wetswijziging dient de Regeling van de Omgevingsdienst West-Holland uiterlijk voor 1 

januari 2016 te worden aangepast. 

 
 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 Geen. 

 

2 Beoogd effect 

Vaststellen van een gew ijzigde Gemeenschappelijke Regeling. 

 
3 Argumenten 

 
1.1 De gemeente Leiderdorp is deelnemer aan 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 vertegenw oordigd in 

het AB. 

 
1.2 De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling zijn conform gewijzigde Wet 
gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015  
De w ijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is in lijn met de w ijzigingen die 

doorgevoerd zijn in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er zijn geen kanttekeningen/risico’s aan dit voorstel.. 
 

5 Duurzaamheid 

Dit is niet van toepassing. 
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6 Communicatie en participatie 

Dit is niet van toepassing. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel brengt geen kosten of baten met zich mee. 
 

8 Evaluatie 

Dit is niet van toepassing. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Besluit 9e wijziging GR ODWH  
2. Vigerende GR ODWH met bijhouden wijzigingen  
3. Toelichting 9e wijziging GR ODWH 
4. Geconsolideerde GR ODWH na de voorstelde wijzigingen  
5. Concept besluit format OWDH  
6. Brief besluitvorming GR ODWH 
 


