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Resultaatteam:

  

Griffie  Leiderdorp, 21 januari 2019 

Onderwerp:    Benoeming wethouder in 

gemeenschappelijke regelingen 

 Aan de raad.  

 

    

*Z01D2AAE697* 
Beslispunten 

Wethouder D.C.W. Binnendijk in de volgende gemeenschappelijke regelingen te benoemen: 
- Lid Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) 
- Lid Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) 

 

 

1 SAMENVATTING  

In de raad van 17 december 2018 is de heer D.C.W. Binnendijk benoemd als wethouder van de 
gemeente Leiderdorp. In de collegebrief van 14 januari 2019 is de raad ingelicht over de herziening 
van de portefeuilleverdeling als gevolg van de wijziging van samenstelling van het college. Nu de 
portefeuilleverdeling bekend is kan de raad overgaan tot benoeming van de heer Binnendijk in 
twee gemeenschappelijke regelingen: de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) en de 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). 
 

2 Inleiding 

De gemeente Leiderdorp neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen. In deze 
samenwerkingsverbanden hebben raads- en/of collegeleden zitting. De raad wordt nu gevraagd 
om wethouder Binnendijk te benoemen als AB-lid van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid 
(RDOG) en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). 
 

3 Beoogd effect 

Doel van dit voorstel is de bestuurlijke vertegenwoordiging van Leiderdorp in de RDOG en de 
ODWH te regelen. 
 

4 Argumenten 

Dit voorstel betreft de benoemingen, voor zover het de bevoegdheid van de raad betreft. Voor 
beide gemeenschappelijke regelingen geldt dat de raden van de deelnemende gemeenten hun 
vertegenwoordigers moeten benoemen. Dit is vermeld in de reglementen van de betreffende 
regelingen (RDOG artikel 8 en ODWH artikel 10). Voor de overige samenwerkingsverbanden waarin 
wethouder Binnendijk de gemeente vertegenwoordigt is het college bevoegd tot benoeming. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2018/17-december/20:30/4b-Benoeming-wethouder-Binnendijk-RBS-getekend.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Herziening-portefeuilleverdeling-gemeente-Leiderdorp-brief-van-het-college-190114.pdf
https://www.rdoghm.nl/documenten-rdog-hm/gemeenschappelijke-regeling-rdog-hm/download
https://www.odwh.nl/dsresource?objectid=5eec5cb6-e602-42bb-a93e-5a7963d6229a&type=pdf&&
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6 Communicatie 

Als de raad het benoemingsbesluit heeft genomen worden de RDOG en de ODWH daarover 
ingelicht. 
 

7 Financiën 

n.v.t. 
 

8 Evaluatie 

n.v.t. 
 

 

 

 

De raadsgriffier 

B.A.M. Rijsbergen   

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
collegebrief van 14 januari 2019 herziening portefeuilleverdeling 

https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Herziening-portefeuilleverdeling-gemeente-Leiderdorp-brief-van-het-college-190114.pdf

