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 2016 raadsvoorstel   

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 30 augustus 2016  

Onderwerp:  Toetreding Voorschoten 

Gemeenschappelijke Regeling 

ODWH 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00A3EB8824* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst West-Holland met ingang van de datum dat alle deelnemers hierover 

positief hebben besloten. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente Voorschoten wil toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

West-Holland. Om toetreding mogelijk te maken moeten de bestuursorganen van de huidige 

deelnemers instemmen met dit verzoek. De gemeente Voorschoten wil een aantal taken op gebied 

van milieu overdragen aan de omgevingsdienst. 

  
1.b Voorgeschiedenis 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 9 mei 2016 ingestemd met 

de toetreding van de gemeente Voorschoten tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

West-Holland (GR ODWH) overeenkomstig de 9e gewijzigde GR ODWH. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Omgevingsdienst West-Holland voert voor onze gemeente alle milieutaken uit en is hiermee 

onze milieuafdeling. Naast Leiderdorp maken nog 12 gemeenten en de provincie Zuid-Holland deel 

uit van de gemeenschappelijke regeling.  

 

2 Beoogd effect 

De toetreding van de gemeente Voorschoten tot de Omgevingsdienst West-Holland mogelijk te 
maken. 
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3 Argumenten 

 1.1 Instemming is nodig om de gemeente Voorschoten  toe te laten treden als deelnemer aan de 

gemeenschappelijke regeling. 

Om de gemeente Voorschoten toe te kunnen laten treden tot de gemeenschappelijke regeling van 

de ODWH dienen de drie bestuursorganen (de Raad, de Burgemeester en het college van 

burgemeester en wethouders) van gemeenten, overeenkomstig de 9e gewijzigde 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, hiermee in te stemmen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De gemeente Voorschoten en de ODWH verzorgen de publiciteit van de toetreding.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

De toetreding van de gemeente Voorschoten heeft geen financiële consequenties. De gemeente 

Voorschoten zal alle kosten dragen die nodig zijn voor het toetreden aan de gemeenschappelijke 

regeling. De aansluiting  van Voorschoten past in de groeiambitie van de Omgevingsdienst West-

Holland en draagt bij aan de robuustheid van de organisatie ODWH. Na goedkeuring van het AB zal het 

pakket in de begroting van de ODWH worden ingepast middels een begrotingswijziging. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
1. Raadsbesluit gemeente Leiderdorp en besluit conform format ODWH 

2. Verzoek AB ODWH toetreding Katwijk  

 


