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"¿etre¿r Besluitvorming 9e wijziging gemeenschappelijke regeling CJDWH

Geachte raad en burgemeester, geacht college,

Wij, het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, hebben op 6 juli 2015
ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming in
verband met de 96wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-
Holland (hierna te noemen: "GR ODWH").

Naar aanleiding van de doorgeleiding van de besluitvorming 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 9” wijziging van de GR ODWH en
daartoe de nodige besluiten te nemen. in de bijlagen treft u meer informatie aan over de
voorgenomen wijzigingen.

De GR ODWH dient uiterlijk voor 1 januari 2016 aangepast te worden. 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 3 november 20ï5, voorzien van de gebruikelijke handtekeningen, bij de
Omgevingsdíenst aanwezig zijn. U dient hiervoor het als bijlage 5 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 5 makkelijk kan worden overgenomen op uw eigen briefpapier.

U kunt de getekende besluiten sturen naar:
Orngevingsdienst West-Holland
ter attentie van de heer 0. Houtkooper
Postbus 159

2306 AD Leiden
Of via e-mail: o.houtkooper@odwh.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Namens het algemeen bestuur van de Omgevíngsdienst West-Holland,

Met vriendelijke groet,
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mw, N.E. Mier
Plv. directeur

Bíilagen:
1 Besluit Gewijziging GR ODWH;

Toelichting 9°wijziging GR ODWH;
Vigerende GR ODWH met de in kleur aangegeven wijzigingen;
Geccxnsolideerde GR ODWH na de voorgestelde wijziging;
Concept besluitvorming gemeente 9” wijziging GR ODWH

Datum:
17 juli 2015

Kenmerk:
2015017381
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Bijlage 1

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 9ewijziging

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude en Katwijk en gedeputeerde staten van de provincie Zuid~
Holland,

Overwegende dat:
~ de Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015;
- vanwege deze wetswijziging de Regeling van de Omgevingsdienst West-Holland uiterlijk voor

1 januari 2016 dient te worden aangepast;
- andere aanpassingen in de Regeling gewenst zijn,

Gelet op:
- artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 42 van de vigerende Regeling Omgevingsdienst West-l-lolland,

Besluiten:

De Regeling Omgevingsdienst West-Holland als volgt te wijzigen:

l

De Regeling Omgevingsdienst West-Holland wordt als volgt gewijzigd.

A.

Artikel 1, eerste lid, onder lokomt te luiden:
b. deeinemers: het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid~Holland en de

burgemeesters, raden en colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten.

B.

ln artikel 6, eerste lid onder b vervalt het onderdeel:
- Wet openbaarheid van bestuur

C.

Artikel 23, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. De Regionale Commissie Bezwaarschriften van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,

Zoeterwoude en Servicepunt71 is bevoegd tot het adviseren van deelnemende gemeenten

inzake ingediende bezwaarschriften tegen door de omgevingsdienst krachtens mandaat
genomen besluiten.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West«Holland, 93wijziging Pagina 1 van 3
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ArtškëvíM5 tw¿edeë Bidfmmt amvmgš:wešušdfanz
2„ Het dage¿šjksbesdtïuurzendt; de nwtwerpbegrotšng, met de daarbig beharemïåeaanbšecßmgäbríefen

weššchtmg, aaïhtWeken vowdat deze aaw het aigemeefrwbesmua'Wmm aangebmden wear
zšenawš¿zetw aaw de radan van megemeenten en aan wwvšmtiaåeßmtfen.

if)nríe§r~1zëfrmnwrw@fršngvam hm eflzärzfief wšmfdeëššafåmi všwfíä W wšßïcâaššd,vmrccšïmm ššzš%nga~\megz:š„
Eušdemde:
3, Het mmmvan da mgmtmg wormi; met autwvêsea¿ermøeau wmv mgrwtšngßwšfzägšngen, indien

møüzakeåšjk vmden begrøtšngawšjzšgšmganpšaäfcsM áf-2ëemm hestuuwappwmage (hierna t¿

noemenï “BURAPWEen/af de tweede* Bï.íR.›-ÃP.Het dageíšjímheaiïuur zendt de mrtwerp

begrmmg¿wšjzágángenacht waken vmmßat deze aan het aëgømeen bestuur wmmenaangenaam
wor z¿emwšgze we aan weradfe¿ van üïëgëmeentßn W aan mowncßaiëßtamwm Het ¿agemka

befstmw hmeft omnšet M menami
1, He Etaàßc¿ragëvan de mcšëvidueíeøeeßwewzers met Wäjzègïï;af
2„ Het mtaaë aan šnudgetlmutatšes mmdw dan 5% van de mtaëe hagrøtšngwmvang íbawm

bfzacšmagëï;0?

3. w
s

f;~ C
6Ã S-zevvšjzšgšngíëaw ' iíaašvan âäegfümšäsštëmmš«=;~"š<:ite bwvëfmgaan Ui”"waaf deze begfwm

åastw Weåmmhaven gaan az" imfimamzíëëedekking šammzšew dam:

aš extra øçvüraamíemšvam em šmzihfšmšueíe-fïføfieešnfszmmem hššbemmmíe¿nangzšë¿fz dekking; af

ïtïzfšmfëršge fcäkeru,mais: wmtaåšâikeeafiaš¿fm waar eëxtm ííwšjzfíragenvan cierc¿enfdeešrwwmrs

ïzefgemmfef staan

“šív

mtckeš 38 kwmfnamvø¿gttw åuëdenz

ßxrtxikei32%

lm Ušter¿jk bšnnen aen maand na de vaamešßšngvan wemekening dom: het øšageššiksbestuur aan eH<@

gemeente en aan die pmwšncšemededfeímg van het avm" het bmreffenoše jaar verschuidšgdë

aandeeß
Z„ Hai: expšmštatšøßašdmvan een vaßtgeamšd¿ mkenšng aan jaar šwmï tam ham dan wvmšazmavan

de deešmmers, tenzij hm aëgemeen hmmm andere bze¿ëuštwW W-zráeëêngšsgma¿emd mz;ma
bši¿dmgräzvan de ašeaëm¿meraf

?

än amškešA1, fcweefm lid kømt hm mmm øpzwmmêngsmken een mmzêtteff Wft/m bemegd” am
v«:„@šg*ste šušdw:
«~ ¿ševmorzmervan de RegiønaêeCammšßsšeäezwaamahfšften van de gemeenten Lešøien,

Leèderdm^p,Qsfgßtgee¿t, Zoetmwmude wwEeu"vš<':em›znt71„
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G.

Artikel 46 vervalt.

H.

Artikel 47 komt als velgt te luiden:

Artikel 47

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland.

ll

Citeertitel van dit wijzigingsbesluit: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West~Hc›lland, 9e

wijziging.

lll

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant

waarin het wordt bekendgemaakt en werkt, voor zover dit later is dan 1 januari 2016, terug tot en

met 1 januari 2016.

Gemeenschappelijke regeling Grngevingsdienst West«Holland, 95wiiziging Pagina 3 vä¿ 3
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Bijlage 2

Toelichting bij Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 9*wijziging
Wijzing van de Regeling Omgevingsdíenst West-Holland, in werking per 1 januari 2016

inleiding

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.

De wijziging is opgesteld in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuun 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.

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.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel l

A.
l-let treffen van een gemeenschappelijke regeling geschiedt bij besluit in de zin van de Awb. Formeel
zijn de gemeentelijke en provinciale bestuursorganen die daartoe besluiten dan ook de deelnemers
aan de gemeenschappelijke regeling en dus niet de gemeenten of provincies (zie artikel 51 Wet
gemeenschappelijke regelingen).
Gedeputeerde staten dienen in een aantal gevallen wel provinciale staten om toestemming te

vragen.

B.
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat expliciet benoemd als basisvoor de bevoegdheid
besluiten te nemen. Dat hoeft niet, omdat deze bevoegdheid zelf in de Wob is geregeld (zie artikel la

Wob).

C.
De Commissie bezwaarschriften van de gemeente Leiden is per í januari 2015 opgegaan in de
"Regionale Commissie Bezwaarschriften van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest,

Zoeterwoude en Sen/icepunt72i" en is op grond van de tweede zin van artikel 23, tweede lid bevoegd

de deelnemende gemeenten te adviseren op het gebied van bezwaarschriften.

Toelichting bij Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West~i~lolland,9°wijziging Paål¿a 1 Väll 3
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Gemnenschamgeliikegegelíng
Omgevingsdienst West-Hoilanci*

(geconsolideerd)

Bijlage 3
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" Regeling Milieudienst West-Hø1land„goedgekeurddoor Gedeputeerde Statenvan Zuid-Holland op 27 december2000
en ala volgt gewijzigd:

I” Wijziging door GedepuieerdeStaten van Zui<i~Hollandgøedgekeurdop 8 april 2603,
Z“ Wijziging bij raadsbesluit deelnemendegemeenten in werking op Enkiober 2006,
3“ Wijziging bij raadsbesluit deelnemendegemeenten in werking np 29 mei 2009
46Wijziging bij raadsbesluitdeelnemendegemisenien in werking op 1januari Z01 1,
5"*Wijziging bij raadsbesluitdeelnmncndegemeenten in werking op l januari 2012,
ó“ Wijziging bij raadsbesliiii deelnemendegemeenten en provincie in werking op l januari 2012,
7° Wijziging bij raadnhcsluitdeelnemendegemeenten en provincie in werking op l iwvembør 2013
8” Wijziging bij raadsbesluitdeelnemendegemeenten en pmvinizie in werking ep l juni ZOI4,

QiWiiß,inin„n&1.i,„Lwnsnn±sïui,i.§íi&@;in«;n&g§nis;§~minn„ „iii„i~;f;i;limn„iiii„,L„iiinii:~ii:i.30in
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Hoofdstuk l Begripsbepalingen

Artikel l

ll In deze gemeenschappelijkeregeling wordt verstaan onder:
a. regeling : deze gemeenschappelijkeregeling;
mmdeelnemers ' ljrçztcollege vert gedeptgeerdestatgtçrtiwypiide pr'oy;ineie

Z^ui„tl-H<1›llr„nrl„@nrdebut„eeme-;ttei~tr„te«k:rien wilenee
ven bntgemeotgtgren wetltfoudertvendetleelnetnencle

M
____________

__MM_

gtšmß¿lll¿lß, rV&rWijdEf(i2res

äderegelingfl
c. deelnemendegemeente: aan deze regeling deelnemende gemeente;

d' wel ' Wet gameenächappelíjkeregelingen; deelnemende besmttrsorganen;

e. werkgebied grondgebied van de deelnemencle_gerneenten„
"'"“"""“”““"““""'“"""“"`"”"“““'"” ```` "““'"“““““

alsmedehet grondgebied vmi anderegemeenten
binnen de regio Holland Rijnland voor zover het taken
en bevoegdhedenvan de provincie Zuid-Holland zoals
genoemd in artikel 6, eerste lid, onder e van deze
regeling betre¿;

l`„ orngevingsdienst rechtspersoonlijkheidbezittend openbaarlichaam
als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

g, directeur functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling;
h. gedeputeerdestaten : GedeputeerdeStaten van de provincie Zuid~Holland;

i. provincie 1 provincie Zuidliolland.
2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige anderewet of wettelijke

regeling van overeenkomstige toepaeoingworden verklaard, komen voor zover mogelijk in die

artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethoudersen de

burgemeester,onderscheidenlijk de omgevingsdiensnhet algemeen bestuur, het degelijks
beetuur en de voorzitter.

3. Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige anderewet of wettelijke
regeling van overeenkomstige toepassingworden verklaard, komen voor zover mogelijk in die

artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerdestaten en de

commissarisvan de Koning, onderscheidenlijk de omgevingsdienst, het algemeen l:eetuur„ het

dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk 2 Het rechtspersoonlljldieid bezittend lichaam

Artikel 2

l. Er is een openbaar lichaam, genaamdOmgevingsdienst Weet-Holland;

2. De orngevingndienstis gevestigd in Leiden

Artikel 3

l„ Het bestuur van de omgevingsdienatbestaat uit:
a. het algemeen bestuur;
bt het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.

2. Het algemeen lfiestuur staat aan het hoofd van de orngevingsdienst.

Artikel 4

(gereserveerd)

3
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l¿omfdstuk 3 Une! mmmkaen
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Ee regffšingwcmtštgeriïrøffïi¿nfier øzzd¿raïeuïzíng'van de šmiange¿van de âe¿rzemffrês ap Ézetgehied
mngasvingen miššfcmmet Mme mr h«;%~š1aemgš,ngvan hw:gßmeent¿íijk b¿ïang cie
m=,leíd,s0ntwikk«:1šngap het gebied van omgervšngen miïi¿fm ašsmc-:degericht op een efñcišënte
dcvešmazšg¿xz'iï@.›'m«;~rz'ing;van de fm gwrøafš¿wë¿še fer: š*›e:wweg§É,í^mš@<r§?ï^›¿r§i<'?>e:É@;š,èn
zïmxkeíü, eemfce hd.

AJrši§;f:í 4*;

É, Aan hm ha¿ïuux* wzrz ziemmgfsfxfámgwzíi¿zrmzmnmn,<n~m/¿a»”mšm§¿r›zšÉwzvhmgaašderin mr
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wezenlijkveranderen,behoren tot de taken die in de genoemdeartikelleden aan de directeur van de
omgevingsdienst zijn opgedragen.

Aitil-tel 7

l. De omgevingsdienst ia bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze vallen binnen het
kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemendegemeenten en/of
derden, met een publieloechtelijke taak en/of bevoegdheid.

2. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks
bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Artikel 8

l. Het provinciebestuur dan wel de besniren van de deelnemendegemeenten stellen, voor zover de
omgevingsdienstdaarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, onderwerpen die een

relatie hebben met het milieubeleid bij de orngevingsdienst voor overleg of advies, aan de orde.
2. De orngevingsdienatkan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het gemeentebestuurof

provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de omgevingndienst.

A,rtil<el 9

(Ven/alfert)

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur

Paragraaf 1 Samenstelling

Artikel 10

l. Het algemeen bestuur bestaatuit twee leden per deelnemendegemeente, die door de raad van de

gemeente uit haar midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethoudersworden aangewezen,

alsmede uit twee leden, die door gedeputeerdestaten uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen,

worden aangewezen.
2. De raden van de deelnemendegemeenten en gedeputeerdestaten kunnen plaatsvervangendeleden

aanwijzen, die een lid bij verhindering ofontstentenis vervangt.

3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de zittingperiode van de

raad of gedeputeerdestaten afloopt of zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad of

gedeputeerdestaten uit wiens midden :nen is aangewezen, dan wel ophoudt wethouder van de

betreffende deelnemendegemeente te zijn.
4. De raad van een deelnemendegemeente en gedeputeerdestaten wijzen in de eerste vergadering

van de nieuwe zittingsperiode de leden en plaatsvervangendeleden van het algemeenbestuur aan,

dan wel bij tussentijdse vervanging van een lid ofplaatsvervangendlid in de eerste vergadering

nadat het lid zijn lidmaatschap uit eigener beweging heelt, ofvan rechtswege is, beëindigd.

Pczmgmof2 Stemverhouding

Artikel ll

1. Het aantalatemmen van een deelnemeris gerelateerdaan de in de begroting van de

orngevingsdienstvoor het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de deelnemer.

Z. Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger dan de deelnemendegemeente met de meeste

stem men.
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Voor zover daan/an in deze regeling niet is afgeweken, zijn de artikelen 22, 26, 28, Ill en 32 van
de Provinciewet van overeenkomstige toepassing op het houden en de orde van de vergaderingen
van het algemeen bestuur.

Artikel l4

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar,
De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt
of de voorzitter het nodig acht,

Het algemeen bestuur besliat vervolgens of met geslotendeuren wordt vergaderd.

Artikel l5

Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering geheimhouding opleggen, op grond van de
belangen genoemd in artikel lt) van de Wet openbaarheidvan bestuur, omtrent het in die
vergadering met gesloten deuren behandeldeen omtrent de stukken welke aan het algemeen
bestuur worden overgelegd.
Op grond van de belangen genoemd in artikel ll) van de Wet openbaarheidvan beetuur kan de

geheimhouding eveneens worden opgelegd door het dagelijks bestuur en de voorzitter en door een

commissie als bedoeld in de artikel 23, ieder ten aanzien van stuklten die zij aan het algemeen
bestuur of aan de leden van het algemeen bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken
melding gemaakt.
De krachtens het tweede lid aan leden van het algemeen bestuur opgelegdeverplichting tot

geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen beatuur in zijn eerstvolgende
vergadering, die blijkens de preaentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende
leden„ tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht, wordt

bekrachtigd.
De krachtens het tweede lid aan leden van het algemeenbestuur opgelegdeverplichting tot

geheimhouding wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft
opgelegd, dan wel, indien het onderwerp waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan het

algemeenbeatuur ia voorgelegd, totdat het algemeenbestuur haar opheít. Het algemeen bestuur
kan deze bealissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de preaentielijst door meer dan

de helft van het aantalzitting nemendeleden, tezamen vertegenwoordigendmeer dan de helft van

het aantal stemmen, is bezocht.

Artikel 16

Het bestuur van de orngevingsdienstverstrekt aan de raden van de deelnemendegemeenten, aan

gedeputeerdestaten en provinciale staten van de provincie de door een of meer van hun leden

gevraagde inlichtingen.
De raden van de deelnemendegemeenten en gedeputeerdeataten stellen ieder regels vast omtrent:

a. de wijze waarop een door hen benoemd lid van het algemeenbestuur de door of meer

leden van gedeputeerdestaten of raden gevraagdeinlichtingen dient te verstrekken;

b. de wijze waarop een door hen benoemd lid ter verantwoording kan worden geroepen voor

het door hem in dat bestuur gevoerdebeleid.
De raden van de deelnemendegemeenten en gedeputeerdestaten zijn bevoegd een door hen

aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de

staten of de raad niet meer bezit.

7
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de Algemene wet bestuursrechtniet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van
de gronden waarop het algemeenbestuur tot het ontslag heeft besloten.

Paragrczztj¿ Werkwijze

Artikel 20

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee

andere leden van het dagelijks bestuur zulks, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, verzoeken.

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Provinoiewet zijn van overeenkomstige toepassing

Hoofdstuk 6 Informatieplicht

Artikel 2l

li Het algemeen en het dageiijka bestuur alsmede de voorzitter geven aan de raden van de
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerdestaten ongevraagd de informatie die voor een juiste
beoordeling van het door het bestuur van de omgevingsdienstgevoerdeen te voeren beleid nodig

is.

2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekkenaan de raden van de

deelnemendegemeenten en aan gedeputeerdestaten de iniiehtingen die door een of meer leden
van die raden of gedeputeerdestaten worden verlangd.

3. Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop

uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde.

Hoofdstuk 7 De voorzitter

Artikel 22

l. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuuren van het dagelijks bestuur.

3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het

dagelijks bestuur.
4. Bij verhindering of ontstentenisvan de voorzitter wordt deze vervangen door een door het

dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van dit bestuur.

5. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks;bestuur uitgaan.

De artikelen 32a en 5% van de Provineiewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien

verstande dat in plaats komen van griffier en secretarisin die artikelen, de secretarisvan de

orngevingsdienst.
6, De voorzitter vertegenwoordigt de omgevingsdienstin en buiten rechte,

indien de gemeente of de provincie van waamit de voorzitter afkomstig is partij is in een geding

waarbij de omgevingsdienstbetrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te

wijzen lid van dat bestuur deze bevoegdheiduit.
7. In spoedeisendegevallen is de voorzitter bevoegd voorlopige maatregelen te nemen, die hij in de

eerstvolgendevergadering van het dagelijks bestuur ter bekrachtiging aanbiedt.

Hoofdstuk 8 Commissies

Artikel 23

l. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen overeenkomstig het bepaalde in de

9
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Artikel 28
1

De benoeming schorsing en ontslag van personeelsledenvan de omgevingsdienst als ambtenaar,
dan wel volgens een arbeidsovereenkomstnaar burgerlijk recbt, geschiedt door het dagelijks
bestuur met inachtneming van de door bet algemeenbestuur vastgestelde formatie.
Op het personeel in dienst van de omgevingsdienst zijn de recbtspositieregelingenvan de
gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is bevoegd gemotiveerd biervan
af te wijken.
lndien reclitspositionelebesluiten van de gemeente Leiden door het dagelijks bestuur van de
omgevingsdienst als niet toepasbaar worden beschouwd, stelt het algemeen bestuur, gehoord bet
georganiseerdoverleg van de omgevingsdienst, op die onderdeleneen eigen regeling vast, welke
regeling instemming van het georganiseerdoverleg behoeft.
Waar in de in het derde lid bedoelderegelingen wordt gesproken van gemeenteraad, burgemeester
en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst' wordt voor de toepassing in het kader van deze
gemeenschappelijkeregeling respectievelijk gelezen: algemeen bestuur; dagelijks bestuur,
voorzitter en directeur.

Hoofdstuk 12 Financiële bepalingen

Artikel 29

(vervallen)

Artikel 30

(vert/allen)

Artikel 3l

De kosten van de orngevingsdienstworden gedekt door verrekening per deelnemerop basis van

gewerkte uren zoals bepaald in door het algemeen bestuur vast te stellen regels.
Tot de kosten van de omgevingsdienst worden, naast de directe uitvoeringskosten, tevens

gerekend de overbeadkostenen de kapitaalslasten.
De tarieven worden jaarlijks met ingang van l januari aangepast met de indexering zoals
vastgesteld in de begroting van bet desbetreifendejaar.

Artikel 32

De door de deelnemers op grond van de gemaakte werkafspraken verschuldigde bedragen worden

door de omgevingsdienstperiodiek gefactureerd en zijn door de deelnemersbij vooruitbetaling

verschuldigd.
ln geval van niet tijdige betaling van de op grond van dit artikel door de deelnemersverschuldigde

bedragen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht

Artikel 33

De overige uit deze regeling voortvloeiendegezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de

deelnemers verrekendnaar evenredigheid van de bijdrage per deelnemer als bedoeld in artikel 3 l,

eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het jaar

vastgesteldaan de hand van de voor dat jaar vastgesteldebegroting en rekening van de

omgevingsdienstmet de peildatum l januari van het voorgaandejaar.
Het algemeen bestuur bepaaltelk jaar bij bet vaststellen van de begroting de bijdrage per

deelnemer in de voor bet begrotingsjaar geraamdekosten.
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algemeen bestuurgaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek
naar de deugdelijkheid van de rekening.

3e liet dagelijks bestuur zendt een afschrift van de rekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten en provinciale ataten toe.

4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de
vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli van lfietjaar volgende op hetjaar waarop de rekening
betrekking heeft, aan de Minister van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 37

l. liet algemeenbestuur stelt regels vast met betrekking tot de financiële administratieen met

betrekking tot het kasbeheer.
2. Het algemeenbeatnur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van de gelden van de

orngevingsdienattegen benadeling.

Artikel 38

LWUiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke

gemeente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel.
naztaenelilerekening in eeniaarrliomttenßateflaiinrrl lanevaiina

tlf~nlritf„if›;ietta›„i_alriiariiifltr;-t„alaanient_lw;tttaLtiadanianalelt,_D„e,ir\zerilelin„an.iaenaaeenlLi„>nileailaaeaa
aandeilealneninïa

Artikel 39

Het dagelijks bestuur draagt elk jaar voor15 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met

betrekking tot de door de omgevingsdienatover het afgelopen jaar venichte werkzaamheden.Het

algemeenbestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de gemeenten en de

provincie.

Artikel 39a

Deelnemersdragen zorg voor de continuïteit van de omgevingsdiensten overleggen met de

orngevingsdienstals eerste partij omtrent de voorwaardenvoor het uitvoeren van de in de artikelen 6

en 25 genoemdetaken en bevoegdheden.

Artikel 3%

Bij opheffing van de omgevingadienststelt het algemeen bestuur een plan op dat voorziet in de

verplichting van de deelnemersalle rechten en verplichtingen van de orngevingsdienatover de

deelnemerste verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

Hoofdstuk 13 Het archief

Artikel 40

l. Het dagelijks bestuur van de orngevingsdienstdraagt zorg voor het in goede,geordendeen

toegankelijke staat onderbrengen en bewarenvan de archieibeacneidenvolgens een door het

algemeenbestuur vast te stellen regeling, alsmededraagt het zorg voor de vernietiging van

daarvoor in aanmerking komendeareliietbescheiden.
2. De directeur is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbeaeheiden.

13
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genomen.

Artikel 44

l. Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van de
deelnemendebestuursorganen van de deelnemer aan het algemeen bestuur, doch slechts nadat het
algemeen bestuur daarin bewilligt.

2. De uittreding gaat in op l januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen
bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het algemeen bestuur
een andere datum is bepaald.

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden
waaronder financiële en personele, verbinden.
Tot deze financiële voorvvaardenbehoort in elk geval de bepaling, dat een uíttredende deelnemer
van het jaar van uittreding af aan de orngevingsdienst blijft betalen een bijdrage in de jaarlijkse
(vaste) exploitatielasten van de omgevingsdienst. Deze bijdrage wordt bepaald naar het
gemiddelde van de in de laatste drie jaren„ voorafgaande aan de uittreding, door de uittredende
deelnemerafgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage is niet meer
verschuldigd. zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding voortgekomen
kostenstijging op voldoende wijze is gecompenseerd.

4. Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van
de omgevingsdienat.

Artikel 45

l. De regeling kan worden opgehevenbij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganenvan
alle deelnemers.

2. De opheffing wordt van kracht op l januari na de datum Waarop de besluitvorming zoals bedoeld
in het eerste lid is afgerond. Het algemeen bestuur kan een anderedatum vaatatellen, mits deze
niet ligt voor het tijdstip van afronding van de in het eerste lid bedoelde besluitvorming.

3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de opheffing.

Artikel 46

Kverwtllefil„„„„„„„ „„„_„_.„t.W „„„„„„„„„„t„.__..t„t „ „_._ _ i ,„,_„„_„„„„,.„„„„y

Artikel 47

Deze regeling kan worden aangehaaldalg„;„(§^emee;t„i;ig;%t2t2§¿Liitíë,.,;i;§2gelingOrngevingsdienst West~
Holland,

lVef\Mljde\'d1Het colleïgr van
b1,irgem±fe.tf@r'e›rtot/i:r›rzde›1tvan Leiden
\mrdt aange\«*e:.›2n als he/ bømøur'als
bezloeldin zxrtilcefl5], /ze/'icmurzilceiZó,
eertte iid van de uw

lmVerwijdefdä onder de titel "

\M
Verwijderd: Regeling

(mv.-=.„.__
äVerwijderd: "
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Bijlage 4

Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdíenst West-Holland*

(geeonsnlideerd)

ik Regeling Milieudienst West-Høliand, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ep 27 december Z<i)O{)

en als volgt gewijzigd:
le Wijziging dnor Gedeputeerde Staten van Zuid-Hellend goedgekeurd op 8 april 2003,
26Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking np l ekteber 2006,
36Wijziging bij raadsbesluitdeelnemende gemeenten in werking op 29 mei 2009
46Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking ep l januari Z()l 1,
56Wijziging bij raadsbesluit deelnemende gemeenten in werking op I januari 2012,
ósWijziging bij raadsbesluitdeelnemende gemeenten en provincie in werking ep l januari 2012,
76Wijziging bij raadebes
8” Wijziging bij raadsbe C

IS

uit deelnemendegemeenten en provincie in werking ep l november 20l3,
uit deelnemendegemeenten en provincie in werking ep l juni 2014,

95Wijziging bij raadsbesuit deelnemende gemeenten en provincie in werking op l januari 2016.
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Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

l. In deze gemeenschappelijkeregeling wordt verstaan onder:

2.

3

deze gemeenschappelijke regeling;
het college van gedeputeerde staten van de provincie
Zuid-Holland en de burgemeesters, raden en colleges
van burgemeester en wethouders van de deelnemende
gemeenten;
aan deze regeling deelnemendegemeente;
Wet gemeenschappelijkeregelingen;
grondgebied van de deelnemendegemeenten,
alsmede het grondgebiedvan anderegemeenten
binnen de regio Holland Rijnland voor zover het taken
en bevoegdhedenvan de provincie Zuid-Holland zoals
genoemd in artikel 6, eerste lid, onder e van deze
regeling betreft;
rechtspersoonlijklieid bezittend openbaar lichaam
als bedoeld in artikel 2 van de regeling;
functie als bedoeld in artikel 27 van de regeling;
GedeputeerdeStaten van de provincie Zuid-Holland;

a. regeling :
b. deelnemers :

ct deelnemendegemeente:
d. wet :
e. werkgebied 1

t`. orngevingsdienst

g. directeur
lt. gedeputeerdestaten :
i. provincie 1 provincie Zuid-Holland.

Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die
artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de
burgemeesten onderscheidenlijk de omgevingsdienst, het algemeen bestuur, het dagelijks
bestuur en de voorzitter.
Waar in de regeling artikelen van de Provinciewet of van enige andere wet of wettelijke
regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen voor zover mogelijk in die
artikelen in de plaats van de provincie, provinciale staten, gedeputeerdestaten en de
commissaris van de Koning, onderscheidenlijk de omgevingsdienst, het algemeenbestuur, het
dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk 2 Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam

l
2

l

2

Artikel 2

Er is een openbaar lichaam, genaamdUmgevingsdienst West-Holland;
De omgevingsdienst is gevestigd in Leiden.

Artikel 3

Het bestuur van de omgevingsdienst bestaat uit:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter.
Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van de onigevingsdienst.

Artikel 4

(gereserveerd)

3
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Hm›fd¿tuk 3 fine! en taken

Antikeš 5

De regßšíng wmdt getrmffan1er<›n<;ie:rsm:.xníngvan da behangenvan de d¿eínem.ers capKw; gebíefdvan
omgsvmggien n^zi1iw„mmmrmsë mr¿ßaïrhartigíngvaïn het ggenwazzmåíjkäeïang van dä
3:veÉeíås<;›ïxW«íÉdwiíng-aphet gebàeávan ßnigewízïgen rmiší-eu,ašsxneåegeffichåap ßf¿azâëmß :in

døehnatigë: uiïweríng “vam de gwmeenwíijkfc en pmvmciaíß Lašumen bewßegdheáen ah; b<:mí<›e;*š„<.íin
amfmzi6, eerfaïf: hd,

„»'~m^âí,å«»?¿*.šÉ

ÉV het §:›@s~;*:z,§m^ cš¿fwmgmfmgsdi¿nm §m1fm:?~n.,¿tnwzmzšmafív¿frzíš^z-ff¿ïïrwpaaídffin amšímí25, fer
be-:hanígingvan de beíarvgmixWaan/Uør fie mgešing is genf0fš`<xn„de vcßígendetaken ßn

hewamgüfhwaåmzme;
a„ hm verfíahten van advisßr¿vrxdm,ondemïeumndwaanvøwrhemwløíwdeWerkzaaxnhcdwraap hei

geíï›1šm:švan ïmzïiï«?›§¿f1@g»~;~^“«f*%fn1ga›ß^<ë<:}1ïfm de míwmwzfángWm gffff"»;_g;g1"zf«„ffs^«¿^"§a%±±empmjecïøsemuwhaï gßhšfïfd
Wm fíf: fßfngåwvingz

H heftmffwaems :ia Q , .
V

.xvan %**¿â1rgf:z"¿@$mï@ren vmcthmzfšJ. "r vw Lzrg¿rn¿emevt” van da
cšeeínem¿ndä gaznzcfremenen w0z^ zever aïaamïoemamdaatis ve1:*ia~:em:%„uštwøm¿ezâzVan cšabij of
k2*a<;š”1mnßde navfz-1ge:n<šf„;:Wëmsn ïmfzšz-frcâez¿í¿gïffz'ïaífzenan ëße¿m¿gdšzßdmï
- MßnazmßzlmmwfmWízšä;
~ Untg;1“0ndíngenwet;
M Wm inzake de íu<:í'm/«er'ontrešniging;
» Watemfefif;
- “%?v'"f„=„-šin1íšieubeh<eff:r:
M ïß/'mg fgf:šv„;±ašMmá»,:f1
W Wet %0d@mb<:@cš”mmm1g„f
M Wm aígmrn¿nebepaúmgffnømgewízângarecšzïç
~ Wm ruimtešíjk¿*Umímingg

~ Wømngwfäg

~ üemeenwwwz;
W Wet %'3fm'0ï«:ïe3¿ïagám@„«3gzf"i,?„1s“š,ï@š?›f.?cßf<>ï*»fí** W" maw šäßfcfßpßzähaarlwsßïum',

ar, namens Qš¿Qaråï-ffgmvam §3u1"g¿:me@awt»f;rrwmhmzdarß Wmde ?;~›urgf:¿1¿f:;mef^K/a2:=„mi
de¿ím-zfnendfs genâxeenwznm¿f¿snß uiwfwren van zakenop gf«f›mívan azxdßreww- mia mgeïgm/ing
afm; ga-zzfzmmd at-fxz*§;~tf:›Eisišåamdevs"ïy zfsïw/er fíazarm¿f z^n;az":dm'ïig w::~z'§ßf:m:i,

di åa âalkenen bawfüegdhedßnmals bi-:dam n øndßfdeeš a„ h fm c wmwíßnuiïgyavmafdmet
mø,@:*h@:në1wšn,gvan imi «:;h?›fï«=rävfrwäïï¿inwfåefgemeeftfrmeáan w¿fzšmetašg¿m¿emäf›&±1~ma.xrvan ms:
<;wfâ%zx;gwizïg§fíí<:;~1'izstR/'„emg<2m<:š<;vâf:hešeaåá

a. km amrmffm ga-¿zïßpuzm-:fd«¿atzxfmn mn w«›:;›f zwwr ašaaamgzazmz;xzmšzm¿is wfísiefmí §„aïz:««'›:uf:rwvan <3:-2
Wiígwüï¿ ïakvßw,en šf›e^vc››@±;zg;Lšhe<šën,mfzmm„2a„@„:šf"z%;z“sv«'frfzi:r"§;gvan h¿š da^J›«c›rda pr<:w^im«::i@w'a;~;âg›s:;sïßåd@
bcšmi;
š“da?zasïím-rnan mfvawegcíh¿fißn:eisïzßwçímfšdin h¿fzïfßmasïw EM,~«f›mäm~šv.,wi-mr ^m::.w/m"gßd¿puï¿¿raš¿

aamwnhet bewfëgd gezag zijn;
ZGzakenwgzßgrand van madamWm- ígex/ing cåanefßmífafib§.;«ä11c>mná„

2, ^**«/'G013zøvef bij de nzandazf¿we¿eemngmei anøšemnabepaašcíkan mn aanzien van de aan de directeur
van de øïngevfingsdíensï in mandaat ffø¿künmn-szím Lëašmnembm»'%gdh¿cíenøndf¿imnamzí¿ai Wøfdm
w:'rí@end„

3. ïmïí¿n mn gø5:"«f0šg<:3van Wijziging K./amawv¿ffmšàjšmïz“ mg¿fnmr ïï›-¿::›a<;ršw«::“n"zfs'Jxfšf1gvan aim=<}ïn§§@fw"iï?ßgwv;
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mizx :mz:zm1.;iw;fmgäšímg<;lzø^»1 wa;5;„mfmf± zij 'sen mgaafvam EW:in W ¿rkizlg ïrmfšexl 25%-312:
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l

2.

l

2

wezenlijk veranderen,behoren tot de taken die in de genoemdeartikelleden aan de directeur van de
omgevingsdienat zijn opgedragen.

Artikel 7

De orngevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover dezevallen binnen het
kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemendegemeenten en/of
derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid.
Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks
bestuur en vermeldt de wi jze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Artikel 8

Het provinciebestuur dan wel de besturen van de deelnemende gemeenten stellen, voor zover de
omgevingsdienst daarin een bijdrage kan leveren of daarin een taak heeft, onderwerpen die een
relatie hebben met het milieubeleid bij de orngevingsdienst voor overleg of advies, aan de orde.
De omgevingsdienst kan ongevraagd zijn zienswijze kenbaar maken aan het gemeentebestuurof
provinciebestuur omtrent onderwerpen die behoren tot de taakstelling van de omgevingsdienat.

Artikel 9

(Vervallen)

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur

Pamgraafl Scmzensrelling

l

2

3

4

Artikel ll)

Het algemeen bestuur beataat uit twee leden per deelnemende gemeente, die door de raad van de
gemeente uit haar midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders worden aangewezen,
alamedeuit twee leden, die door gedeputeerdestaten uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen,
worden aangewezen.
De raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerdestaten kunnen plaatsvervangende leden
aanwijzen, die een lid bij verhindering of ontatentenis vervangt.
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de zittingperiode van de
raad of gedeputeerdestaten afloopt of zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad of
gedeputeerde staten uit wiens midden men is aangewezen, dan wel ophoudt wethouder van de
betreffende deelnemendegemeente te zijn.
De raad van een deelnemendegemeente en gedeputeerdestaten wi jzen in de eerste vergadering
van de nieuwe zittingsperiode de leden en plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur aan,
dan wel bij tussentijdse vervanging van een lid of plaatsvervangend lid in de eerste vergadering
nadat het lid zijn lidmaatschap uit eigener beweging heeft, of van rechtswege is, beëindigd.

Paragraaf 2 Stemverhoudíng

l

2

Artikel l l

Het aantal stemmen van een deelnemer is gerelateerd aan de in de begroting van de
orngevingsdienst voor het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de deelnemer.
Het aantal stemmen van de provincie is niet hoger dan de deelnemendegemeente met de meeste

stemrnen.

5
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3. Het aamaïsïemmen per de¿zínmnex' mfawráïjzmršzšjkadoor hat dageïíjks besmw: ap de eerste
vmfgacšezfíngvan het jaar va§“§gemeId„Mm di: hzmáWm de; mm dm jam' vaßïgesmíáßbegroting van
de ømgevíngsdimst. Het aanmi ßtemmfsn werdt afgzermxdnaar het dichtstbijzijnde even geáaä.

4.v Het aantai stemmen per íšd in het algjmzm¿mšwesmm'wordt hmfzkfznddmv het aamašasøuanlrn¿n per
á›söím¿¿v1e1“ie: @:;åa`á«ë¿našøaafv¿"ïwe¿z hidími :såecëiíaéén åšcímm mexxašeßíxkenvsm'afm ííe sïezzlmšng
deeíneremïbeschikt dat Eidm/er ašíestermfmïfn van de deelnemer,

*É, Een Hamming is aïšfaengeldig, šmhß-znmwfr dan Liešxfzfíftvan alle deelnemers waarvan da: Eeden
1 (1zien rzícfzif,van deememíng aan cíc:ßifcmmxingmø¿šten »1mth<?›uâf:n„c;íaa1'aa.nhëefï deeíg«ën0111en„

6›„ Voor het mt staná komen van aan beašuit bij sïenwning WcmíxCmvøïstrekze meerderheid vereist
van het aantašuitgebraßhte satermnen.

Mr
f . indien gedurende het jaar aprzü¿f:is van toßfmedezidedceh'1f:›xners„wørdt in a%`wijï<ingvan het derde

Eid, iusßßïzïíyisda:§w:v<:±;mw<f:2*š":<~›wíåmgXfïamgewïeš¿šznmi ífmfçšxiiimzrmvan zšfïin aššëï,ar¿çšk¿šïwa›;%;;¿›f;nf„*É<ií@:
mßïhüdš¿k
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Voor zover daarvan in deze regeling niet is afgeweken, zijn de artikelen 22, 26, 28, 31 en 32 van
de Provinciewet van overeenkomstige toepassing op het houden en de orde van de vergaderingen
van het algemeenbestuur.

Artikel l4

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt
of de voorzitter het nodig acht.
Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

Artikel 15

Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering geheimhouding opleggen, op grond van de
belangen genoemd in artikel lt) van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die
vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de stukken welke aan het algemeen
bestuur worden overgelegd.
Op grond van de belangen genoemd in artikel lt) van de Wet openbaarheidvan bestuur kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door het dagelijks bestuur en de voorzitter en door een
commissie als bedoeld in de artikel 23, ieder ten aanzien van stukken die zij aan het algemeen
bestuur of aan de leden van het algemeen bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken
melding gemaakt.
De krachtens het tweede lid aan leden van het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot

geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende
vergadering, die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende
leden, tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht, wordt
bekrachtigd.
De krachtens het tweede lid aan leden van het algemeen bestuur opgelegdeverplichting tot

geheimhouding wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft
opgelegd, dan wel, indien het onderwerp waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan het
algemeen bestuur is voorgelegd, totdat het algemeen bestuur haar ophetl. Het algemeen bestuur
kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan
de helft van het aantal zitting nemende leden, tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van
het aantal stemmen, is bezocht.

Artikel l6

Het bestuur van de orngevingsdienst verstrekt aan de raden van de deelnemendegemeenten, aan
gedeputeerdestaten en provinciale staten van de provincie de door een of meer van hun leden
gevraagde inlichtingen.
De raden van de deelnemendegemeenten en gedeputeerdestaten stellen ieder regels vast omtrent:

a. de wijze waarop een door hen benoemd lid van het algemeen bestuur de door eenof meer
leden van gedeputeerdestaten of raden gevraagdeinlichtingen dient te verstrekken;

b. de wijze Waarop een door hen benoemd lid ter verantwoording kan worden geroepen voor

het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.
De raden van de deelnemendegemeenten en gedeputeerdestaten zijn bevoegd een door hen
aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag te verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de
staten of de raad niet meer bezit.

7
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Hoofdstuk 5 Het dagelijk¿ bestuur
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de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van
de gronden waarop het algemeen bestuur tot het ontslag heeft besloten.

Parctgranf4 VVer!cwíj,ze

Artikel 20

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt often minste twee
andere leden van het dagelijks bestuur zulks, schriftelijk, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, verzoeken.
De artikelen 56 tot en met 59 van de Provincíewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6 informatieplicht

Artikel 21

Het algemeen en het dagelijks bestuur alsmede de voorzitter geven aan de raden van de
deelnemendegemeenten en aan gedeputeerdestaten ongevraagd de informatie die voor een juiste
beoordeling van het door liet bestuur van de orngevingsdienst gevoerde en te voeren beleid nodig
is.

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de
deelnemende gemeenten en aan gedeputeerdestaten de inlichtingen die door een of meer leden
van die raden of gedeputeerde staten worden verlangd.
Het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop
uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde.

Hoofdstuk 7 De voorzitter

Artikel 22

De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen.
De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur,

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het
dagelijks bestuur.
Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een door het
dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid van dit bestuur.
De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan
De artikelen 32a en 59a van de Provinciewet zijn van overeenkomstige toepassing met dien
verstande dat in plaats komen van griffier en secretaris in die artikelen, de secretaris van de
omgevingsdienst.
De voorzitter vertegenwoordigt de omgevingsdienst in en buiten rechte.
indien de gemeente of de provincie van waaruit de voorzitter afkomstig is partij is in een geding
waarbij de omgevingsdienst betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te

wijzen lid van dat bestuur dezebevoegdheid nit.
ln spoedeisendegevallen is de voorzitter bevoegd voorlopige maatregelen te nemen, die hij in de
eerstvolgende vergadering van liet dagelijks bestuur ter bekrachtiging aanbiedt.

Hoofdstuk 8 Commissies

Artikel 23

l Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen overeenkomstig het bepaalde in de
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Artikel 28

De benoerning, schorsing en ontslag van personeelsledenvan de omgevingsdienst als ambtenaar,
dan wel volgens een arbeidsovereenl-:ernstnaar burgerlijk recht, geschiedt door het dagelijks
bestuur met inachtneming van de door het algemeen bestuur vastgestelde formatie.
Op het personeel in dienst van de orngevingsdienst zijn de rechtspositieregelingen van de
gemeente Leiden van overeenkomstige toepassing. De directeur is bevoegd gemotiveerd hiervan
af te wijken.
indien rechtspositionele besluiten van de gemeente Leiden door het dagelijks bestuur van de
omgevingsdienst als niet toepasbaarworden beschouwd, stelt het algemeen bestuur, gehoord het
georganiseerdoverleg van de omgevingsdienst, op die onderdelen een eigen regeling vast, welke
regeling instemming van het georganiseerdoverleg behoeft.
Waar in de in het derde lid bedoelde regelingen wordt gesproken van gemeenteraad, burgemeester
en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst' wordt voor de toepassing in het kader van deze
gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur,
voorzitter en directeur.

Hoofdstuk 12 Financiële bepalingen

Artikel 29

(vervallen)

Artikel 30

(vervallen)

Artikel 31

De kosten van de orngevingsdienst worden gedekt door verrekening per deelnemerop basis van

gewerkte uren zoals bepaald in door het algemeen bestuur vast te stellen regels.
Tot de kosten van de omgevingsdienst worden, naast de directe uitvoeringskosten, tevens

gerekend de overheadkostenen de kapitaalslasten.
De tarieven worden jaarlijks met ingang van l januari aangepast met de indexering zoals
vastgesteld in de begroting van het desbetreffendejaar.

Artikel 32

De door de deelnemers op grond van de gemaakte werkafspraken verschuldigde bedragen worden
door de omgevingsdienstperiodiek gefactureerd en zijn door de deelnemers bij vooruitbetaling
verschuldigd.
ln geval van niet tijdige betaling van de op grond van dit artikel door de deelnemers verschuldigde
bedragen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Artikel 33

De overige uit deze regeling voortvloeiende gezamenlijke inkomsten en uitgaven worden met de

deelnemers verrekend naar evenredigheid van de bijdrage per deelnemer als bedoeld in artikel 31,

eerste lid. De verrekening wordt door het dagelijks bestuur op de eerste vergadering van het jaar

vastgesteldaan de hand van de voor dat jaar vastgesteldebegroting en rekening van de

omgevingsdienst met de peildatum l januari van het voorgaandejaar„
Het algemeen bestuur bepaalt elk jaar bij het vaststellen van de begroting de bijdrage per

deelnemer in de voor het begrotingsjaar geraamdekosten.
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algemeenbestuur gaat vergezeld van een verantwoording en van een verslag van een onderzoek
naar de deugdelijkheid van de rekening.

3. Het dagelijks bestuur zendt een alïselinft van de rekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten en provinciale staten toe.

4. Het dagelijks bestuur zendt de rekening van inkomsten en uitgaven binnen twee weken na de

vaststellingdoch in ieder geval vóór l5 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de rekening
betrekking heelt, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninldijksrelaties.

Artikel 37

l. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de financiële administratie en met

betrekking tot het kasbeheer.
2. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast omtrent de verzekering van de gelden van de

omgevingsdienat tegen benadeling.

Artikel 38

l. Uiterlijk binnen een maandna de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke

gemeente en aan de provincie mededeling van het over het betreffende jaar verschuldigde aandeel

2. Het exploitatieealdo van een vastgestelderekening in een jaar komt ten bate dan wel laste van de

deelnemers, tenzij het algemeen bestuur anders besluit. De verdeling is gebaseerdop de inbreng

van de deelnemers.

Artikel 39

Het dagelijks bestuur draagt elkjaar voorl5 juli zorg voor de samenstelling van een verslag met

betrekking tot de door de omgevingsdienst over het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden.Het

algemeen bestuur stelt het verslag vast en draagt zorg voor de toezending aan de gemeenten en de

provincie

Artikel 39a

Deelnemers dragen zorg voor de continuïteit van de omgevingsdienst en overleggen met de

omgevingsdienst als eerste partij omtrent de voorwaardenvoor het uitvoeren van de in de artikelen 6

en 25 genoemdetaken en bevoegdheden.

Artikel 3%

Bij opheffing van de omgevingsdienst stelt het algemeen bestuur een plan op dat voorziet in de

verplichting van de deelnemersalle rechten en verplichtingen van de orngevingsdieristover de

deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

Hoofdstuk 13 Het archief

Artikel 40

l. Het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst draagt zorg voor het in goede, geordendeen

toegankelijke staat onderbrengen en bewaren van de archiefbescheidenvolgens een door het

algemeen bestuur vast te stellen regeling, alsmededraagt het zorg voor de vernietiging van

daarvoor in aanmerl-:ingkomendearchiefbeseheiden.
2„ De directeur is belast met de bewaring en het beheervan de archiefbescheiden.
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genomen.

Artikel 44

Een deelnemerkan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van de
deelnemendebestuursorganen van de deelnemer aan het algemeenbestuur, doch slechts nadat het
algemeen bestuur daarin bewilligt.
De uittreding gaat in op l januari van het tweede jaar volgend op het jaar waarin het algemeen
bestuur te kennen heeft gegeven met de uittreding in te stemmen, tenzij door het algemeen bestuur
een andere datum is bepaald.
Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding en kan aan de uittreding voorwaarden,
waaronder financiële en personele,verbinden
Tot deze financiële voorwaarden behoort in elk geval de bepaling, dat een uittredende deelnemer
van het jaar van uittreding af aan de omgevingsdienst blijft betalen een bijdrage in de jaarlijkse
(vaste) exploitatielasten van de orngevingsdienst.Deze bijdrage wordt bepaaldnaar het
gemiddelde van de in de laatste drie jaren, vooraf gaande aan de uittreding, door de uittredende
deelnemer afgenomen producten en diensten, uitgedrukt in geld. De bijdrage is niet meer

verschuldigd zodra het algemeen bestuur beslist, dat de uit de uittreding voortgekomen
kostenstijging op voldoende Wijze is gecompenseerd.
Een uittredende deelnemer kan geen recht doen gelden op de overdracht van enig eigendom van

de omgevingadienst.

Artikel 45

De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkendebesluiten van de bestuursorganen van

alle deelnemers.
De opheffing wordt van kracht op 1 januari na de datum waarop de besluitvorming zoals bedoeld
in het eerste lid is afgerond. Het algemeen bestuur kan een andere datum vaststellen, mits deze
niet ligt voor het tijdstip van afronding van de in het eerste lid bedoeldebesluitvorming.
Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de opheffing.

Artikel -46

(vervallen)

Artikel 47

Deze regeling kan worden aangehaaldals: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland.

15
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Bíilage 5

Besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester
Betreft: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsclienst West-Holland, 9* wijziging

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente <naam

gemeente>,

Overwegende dat:
- de Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd per 1 januari 2015;
~ vanwege deze wetswijziging de Regeling van de Omgevingsdienst West-Holland uiterlijk voor

1 januari 2016 dient te worden aangepast;
- andere aanpassingen in de Regeling gewenst zijn,

Gelet op:
- artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 42 van de vigerende Regeling Omgevingsclienst West~Holland;
- de bepalingen van de Gemeentewet;
- het voerstel van het Algemeen Bestuur van de Urngevingsdienst West~Hnlland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum>,

Besluiten:
1. ln te stemmen met de als bijlage bijgevoegde 9e wijziging van de gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst West-Holland; en
2. ln te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging op 1 januari 2016.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van fzdatume ,

de griffier, de voorzitter,

<naam + onclertekening> <naam + ondertekening>

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van <i:latum>,

de secretaris, de burgemeester,

<naam + ondertekening>~ ¿naam + onciertekening>

Aldus besloten door de burgemeester op <daturn>,

De burgemeester,

<naam -i~ondertekening>

„ „._ „„„„„~«~ › ---- „, _.
WM
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åäíßage

Gemeenmzhappeüjke reg¿lišng Omgevíngsdíemt West~H¿Hand, QQwššrzšgšng

üe racšem,de cuäšegesvan burgemeëste¿' en weïhnucšßrs en de burgemeemem van de geme¿mën

Aëphen aan dan wijn, Hiíäegøm, Kaag en ßraasaem, Leiden, Lešderdorp, Lisse, Náeuwkøap, Nmomwéšk
Oegstgßest, ïeyâšngen, Zmeïerwøuåe am Kafcwšjken geašepuïeefda Gfaaëtenvan mepmvimtše Zwšå-
Høššand,

¿ßvemegevnde daft:
« de Wet gemeenschappeâijke regešmgen èsgawêjzigd per fi šamuari2015;
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D.

1.

Artikel 34, tweede lid komt als volgt te luiden:

2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting, met de daarbij behorende aanbiedingsbrief en

toelichting, acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden voor

zienswijze toe aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten.

2.

Onder vernurnmering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid, wordt een lid ingevoegd,

luidencle:
3. Het totaal van de begroting vormt het autorisatieniveau voor begrotingswijzigingen. indien

noodzakelijk vinden begrotingswijzigingen plaats bij de eerste bestuursrapportage (hierna te

noemen: “BURAP") en/of de tweede BURAP. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp

begrotingswijzigingen acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden

voor zienswijze toe aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten. Het dagelijks

beatuur hoeft dit niet te doen als:

1. De bijdrage van de individuele deelnemers niet wijzigt; of

2. Het totaal aan (budget)mutaties minder dan 5% van de totale begrotingsomvang (baten)

bedraagt; of

3. De wijziging(en) het totaal van de begrote lasten niet te boven gaan of waar deze de begrote

lasten wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:

a) extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking; of

b) overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers
tegenover staan.

E.

Artikel 38 komt als volgt te luiden:

Artikel 38

1. Uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van de rekening doet het dagelijks bestuur aan elke

gemeente en aan de provincie mededeling van bet over het betreffende jaar verschuldigde

aandeeL
2. Het exploitatiesaldo van een vastgestelde rekening in een jaar komt ten bate dan wel laste van

de deelnemers, tenzij het algemeen bestuur anders besluit. De verdeling is gebaseerd op de

bijdrage van de deelnemers.

F.

ln artikel 41, tweede lid komt het eerste opsommingsteken een voorzitter .....t/mbevoegd" als

volgt te luiden:
- de voorzitter van de Regionale Commissie Bezwaarschriftenvan de gemeenten Leiden,

Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71.
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G.

ArfcäkešM5v»^arva%t„

H.

Artákeß47 kømt a¿svølgt te ßuiden:
Amškceš47

Deze regëïšng kan wmmåënaangwhaa¿aïam:Garneena¿hawpßßšjke fege¿ñngOmgevšngsdšermf: West-~
Høššanü
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wivgzigêng
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