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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 31 december 2019 

     

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 

Omgevingsdienst West-Holland. 

 Aan de raad.  

 

  

*Z027256C9B8* 
Beslispunten 

1. In te stemmen met het indienen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 en de 
1ste begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland. 

 

1 SAMENVATTING  

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) legt de 2e begrotingswijziging 
2019 en 1e begrotingswijziging 2020 van de ODWH voor aan de deelnemers zodat zij gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.  
 
2 Inleiding 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in haar vergadering van 4 
november 2019 ingestemd met het voorleggen van de 2e begrotingswijziging 2019 en de 1ste 
begrotingswijziging 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. Volgens de 
gemeenschappelijke regeling is het vaststellen en wijzigen van de begroting een bevoegdheid van het 
algemeen bestuur van de omgevingsdienst. De 2e begrotingswijziging 2019 en 1ste begrotingswijziging 
2020 worden op 10 februari 2020 behandeld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur ODWH. 
 
3 Beoogd effect 

Het uitvoeren van de controlerende taak van de gemeenteraad om hiermee grip te houden op de 
gemeenschappelijke regeling. 

 
4 Argumenten 

De gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland. Als 
deelnemer is de gemeente mede-eigenaar van de ODWH. Door een zienswijze in te dienen pakt uw 
raad haar kaderstellende taak op en voert hiermee controle uit op de gemeenschappelijke regeling. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 
6 Communicatie 

Het Dagelijks Bestuur ODWH wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd 
door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de 2e begrotingswijziging 2019 
en 1ste begrotingswijziging 2020 ODWH. 
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7 Financiën 

Binnen onze vastgestelde begroting 2020 is niet voldoende budget beschikbaar om de bijgestelde 
bijdrage 2020 aan de ODWH te dekken. De financiële consequenties zullen worden betrokken bij de 
1e Bestuursrapportage 2020. 
 
8 Evaluatie 

n.v.t. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Oplegbrief Z/19/090782/177677 
2. Concept zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 ODWH 
Z/19/090782/177676 
3. Brief ODWH met verzoek tot indienen zienswijze op 2e begrotingswijziging 2019 en 1e 
begrotingswijziging 2020 Z/19/090782/175811 


