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Agenda 
 

Overleg: Algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland 

Datum: 4 november 2019 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur 
 

Plaats: RAV HOLLANDS MIDDEN (Vondellaan 43 te Leiden)  

Verseonnummer: 2019194931 

Aantal bijlagen:    20 

 
   Onderwerp: Doel agendering: 

1. Opening en mededelingen  

2. Verslag AB-vergadering 8 juli 2019 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd het verslag van de vergadering  
van het algemeen bestuur van 8 juli 2019 vast te stellen. 
 
Bijlage: Verslag AB-vergadering 8 juli 2019 
 
 

Ter besluitvorming 

3 Aanwijzen lid dagelijks bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd wethouder A. North namens de 
gemeente Leiden aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur. 
 
Bijlage: Aanwijzen lid dagelijks bestuur 

 
 

Ter besluitvorming 

4 Aanstelling M. Krul-Seen (vertrouwelijk) 
 
Bijlage: Aanstelling M. Krul-Seen 

 
 

Ter besluitvorming 

5. Mededelingen uit de dienst 
Door de directeur. 

 
 

Ter informatie 

6. Huisvesting  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van 
het dagelijks bestuur om een huurovereenkomst te sluiten voor het pand 
Vondellaan 55 (4e t/m 6e verdieping, ca 2.400 m2) te Leiden ten behoeve 
van de (toekomstige) huisvesting van de dienst. 
 
Bijlage: 
Aanbiedingsformulier 
a. Vragen en antwoorden 
b. Businesscase 
c. Second opinion huurvoorstel en kantorenmarkt 
d. Overzicht ontwikkeling weerstandsvermogen 

Ter informatie 
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7. Burap 2019 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Burap 2019 vast te stellen. 
 
Bijlage:  
Aanbiedingsformulier 
a. Burap 2019 

 
  

Ter besluitvorming 

8. Tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de tweede begrotingswijziging 2019 
en de eerste begrotingswijziging 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van 
positieve zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten en 
provinciale staten van de Provincie Zuid-Holland. 

 
Bijlage: Tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 

 
 

Ter besluitvorming 

9. Afkoop opslag uurtarief Provincie Zuid-Holland  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om 
de opslag op het uurtarief voor de provincie Zuid-Holland met ingang van 1 
januari 2021 op te heffen, op basis van betaling van een afkoopsom van € 
395.000 door de provincie Zuid-Holland.  
 
Bijlage: Afkoop opslag uurtarief Provincie Zuid-Holland 

 
 

Ter besluitvorming 

10. 11de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Ter besluitvorming 
 Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het doorgeleiden 

van de 11de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-
Holland naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst West-Holland ter besluitvorming met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2020. 
 
Bijlage:  
Aanbiedingsformulier 
a. Besluit 11de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

West-Holland 
b. Toelichting 11e wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 
 

 

11 Deelname werkgeversvereniging SGO  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen het voorstel om per 1 
januari 2020 lid te worden van / deel te nemen in de nog door de VNG op te 
richten Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke 
organisaties (afgekort: WSGO), onder voorbehoud van gelegenheid van de 
raden van de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten 
van de Provincie Zuid-Holland om hun wensen en bedenkingen ter kennis 
van het algemeen bestuur te brengen.   
 
Bijlage: 
Aanbiedingsformulier 
a. VNG brief aan de leden van 21 mei 2019 
b. Berichtgeving VNG stand van zaken WSGO van 7 oktober 2019 

 
 
 
 

Ter besluitvorming 
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12a. Presentatie Uitvoeringsbeleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Door Rob van Alphen, teamleider Toezicht & Handhaving.  

 
 

 

12b. Nota Gemeentelijk uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & 
Handhaving Milieu 2020-2021 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Nota Gemeentelijk 
uitvoeringbeleid Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Milieu 2020-
2021 vast te stellen. 
 
Bijlage:  
Aanbiedingsformulier 
a. Nota Gemeentelijk uitvoeringsbeleid Vergunningen, Toezicht & 

Handhaving Milieu 2020 – 2021 
b. Bijlage 1 t/m 5 
c. Bijlage 6: Gemeentelijk uitvoeringskader asbesttaken 
d. Bijlage 7: Gemeentelijk uitvoeringsbeleid (bestuurs-) strafrechtelijke 

handhaving milieu 

 

 

Ter besluitvorming 

13. Rondvraag 
 
 

 

14. Presentatie RAV HOLLANDS MIDDEN 
Door Johan van Rhijn, Senior beleidsfunctionaris Communicatieadviseur 

 

 


