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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Bijlage bij agendapunt 7 

Datum 13 juli 2020 

Onderwerp Aanwijzing lid dagelijks bestuur  Kenmerk: 2020001235 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitvormend 

Toelichting door Marlies Krul  

Bijlagen  Art 17 Gemeenschappelijke Regeling ODWH  

 
Besluitpunt bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd om, onder voorbehoud van zijn benoeming als lid van 
het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland door de raad van de gemeente 
Noodwijk in de raadsvergadering van 14 juli 2020, wethouder T.C.W.M. (Theo) Alkemade aan 
te wijzen als lid van het dagelijks bestuur namens de gemeente Noordwijk. 
 
Aanleiding  
Het dagelijks bestuur heeft op 14 mei 2018 voorgesteld dat de gemeente Noordwijk, als 
grootste deelnemer van de Omgevingsdienst West-Holland, deel uit maakt van het dagelijks 
bestuur. Als gevolg van het aftreden van H.W.M. (Henri) de Jong zal wethouder T.C.W.M. 
(Theo) Alkemade namens de gemeente Noordwijk worden aangewezen als lid van het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
besluit zal naar alle waarschijnlijkheid door de gemeenteraad van Noordwijk worden genomen 
in de raadsvergadering van 14 juli 2020. 

 
(Wettelijk) kader 
Artikelen 17 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (hierna: 
“GR”) (zie bijlage 1). 
 
Leden van het algemeen bestuur die deel uitmaken van een college van B&W dan wel van GS, 
kunnen zich kandidaat stellen als lid van het dagelijks bestuur. Dit is conform de 
uitgangspunten van het bestuurlijke model. Deze zijn vastgesteld door het algemeen bestuur 
op 12 mei 2014 vanwege de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Hierin staat dat het dagelijks 
bestuur van de ODWH uit vijf leden bestaat, drie plaatsen zijn toegewezen aan de grootste 
deelnemers. Destijds waren dat de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden en de 
gemeente Alphen aan den Rijn. In haar vergadering van 14 mei 2018 heeft het dagelijks 
bestuur voorgesteld om de gemeente Noordwijk een plaats toe te wijzen in het DB. De reden 
hiervoor is dat de gemeente Noordwijk in 2019, mede door de herindeling met 
Noordwijkerhout, de grootste deelnemer is van de Omgevingsdienst west-Holland.  
 
De overige twee plaatsen worden ingevuld door clustervertegenwoordigers van de subregio 
Rijn- en Veenstreek (de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop) en de subregio’s Duin- 
en Bollenstreek en Leidse regio. 
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Aanwijzing lid dagelijks bestuur  
In de gemeenteraad van 14 juli 2020 zal, naar alle waarschijnlijkheid, wethouder T.C.W.M. 
(Theo) Alkemade namens de gemeente Noordwijk als eerste lid in het Algemeen Bestuur van 
de Omgevingsdienst West-Holland worden aangewezen. Onder voorbehoud van zijn 
aanwijzing door de gemeenteraad van Noordwijk wordt het algemeen bestuur verzocht op 
basis van het (wettelijke) kader wethouder T.C.W.M. (Theo) Alkemade aan te wijzen als lid van 
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. 
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd om, onder voorbehoud van zijn benoeming als lid van 
het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland door de raad van de gemeente 
Noodwijk in de raadsvergadering van 14 juli 2020, wethouder T.C.W.M. (Theo) Alkemade aan 
te wijzen als lid van het dagelijks bestuur namens de gemeente Noordwijk. 
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2020, 
  
De voorzitter,       de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 
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Bijlage 1: Art 17 Gemeenschappelijke Regeling ODWH 
 
 
Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur  
Artikel 17  
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden worden door 

en uit het algemeen bestuur aangewezen met dien verstande dat de aan te wijzen leden 
deel uitmaken van gedeputeerde staten of van een college van burgemeester en 
wethouders en de leden van het dagelijks bestuur niet de meerderheid in stemmen 
uitmaken van het algemeen bestuur. 

2. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het 
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling. 

3. De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen, die door 
ontslag, overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk één maand na dat 
openvallen. 

4. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het 
algemeen bestuur. 

  


