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Aanbiedingsformulier voor AB 
Bijlage bij agendapunt 3 

Datum  4 november 2019 

Onderwerp Aanwijzen lid dagelijks bestuur Verseon:  2019194977 

Vertrouwelijk  Ja 

Doel van agendering Ter besluitvorming 

Toelichting door Y. Peters-Adrian  

Bijlagen  - 

 
Besluitpunt bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd wethouder A. North namens de gemeente Leiden aan 
te wijzen als lid van het dagelijks bestuur. 
 
Aanleiding   
Mevrouw M. Leewis is afgetreden als wethouder van de gemeente Leiden. Derhalve dient in 
de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling, de 
nieuwe vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten en de nieuwe vertegenwoordiger van de 
gemeente Leiden in het dagelijks bestuur te worden aangewezen. De leden van het dagelijks 
bestuur worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen.  
 
Wettelijk) kader 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland (10de wijziging). 
Artikel 10 lid 3: “het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de 
zittingsperiode van de raad of gedeputeerde staten afloopt of zodra men ophoudt lid of 
voorzitter te zijn van de raad of gedeputeerde staten uit wiens midden men is aangewezen, 
danwel ophoudt wethouder van de betreffende gemeente te zijn”.  
Artikel 17 lid 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.” 
Artikel 17 lid 2: “De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste 
vergadering van het algemeen bestuur in nieuwe samenstelling”. 
Artikel 17 lid 4: “De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de 
leden van het algemeen bestuur.” 
 
Besluit van het algemeen bestuur van 12 mei 2014 omtrent het bestuurlijke model. 
 
Besluit van het algemeen bestuur van 9 juli 2018 omtrent het benoemen/verkiezen leden 
dagelijks bestuur 
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Oplossingsrichtingen  
Op basis van het besluit van het algemeen bestuur van 12 mei 2014 bestaat het dagelijks 
bestuur uit 5 leden, drie plaatsen toegewezen aan de grootste deelnemers, de overige twee 
plaatsen worden ingevuld door de overige gemeentelijke deelnemers. Hiervoor zijn twee 
clusters gemaakt op basis van de regionale indeling en de stemverhouding. De drie grootste 
deelnemers zijn de gemeente Noordwijk, de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland.  
 
Vanuit de gemeente Leiden zijn wethouder A. North en gemeenteraadslid A. Jordan 
aangewezen als leden van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.  
 
Conform artikel 17 lid 1 dienen de leden van het dagelijks bestuur lid te zijn van gedeputeerde 
staten of van een college van burgemeester en wethouders. Derhalve wordt verzocht 
Wethouder A. North te benoemen als leden van het dagelijks bestuur.  
 
Conclusie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd wethouder A. North namens de gemeente Leiden aan 
te wijzen als lid van het dagelijks bestuur. 
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 november 2019. 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 


