
 
 

Achtergrondinformatie voor de verkiezing van het dagelijks bestuur tijdens de AB-

vergadering van 10 mei 2021 

 

Bestuursstructuur ODWH  

De ODWH is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In 

de wet is vastgelegd dat het bestuur van de ODWH bestaat uit een algemeen bestuur (AB), 

een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter. Het AB staat aan het hoofd van de 

Omgevingsdienst. Alle deelnemers in de gemeenschappelijke regeling (GR) zijn als eigenaren 

van de dienst in het AB vertegenwoordigd met twee zetels. De stemverhouding in het AB is 

gerelateerd aan de bijdrage per deelnemer in het betreffende begrotingsjaar.  

 

De voorzitter 

De voorzitter – wethouder Y. Peters-Adrian van Kaag en Braassem - maakt deel uit van een 

college van burgemeester en wethouders (B&W) en zit zowel het AB als het DB voor. De 

voorzitter wordt zo nodig vervangen door de vicevoorzitter. In de eerste vergadering van het 

DB in de nieuwe samenstelling (deze staat gepland op 21 juni 2021) zal het DB uit zijn 

midden de vicevoorzitter aanwijzen. De directeur van de ODWH treedt op als secretaris van 

het AB en het DB.  

 
Samenstelling DB  

AB-leden die deel uitmaken van een college van B&W dan wel van GS, kunnen zich kandidaat 

stellen als DB-lid. Conform de uitgangspunten van het bestuurlijke model, zoals vastgesteld 

door het AB op 12 mei 2014 in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, bestaat 

het DB uit vijf leden.  

 

De voorzitter Yvonne Peters-Adrian is wethouder in Kaag en Braassem en vertegenwoordigt 

daarmee de Rijn- en Veenstreek.  

 

Drie plaatsen zijn toegewezen aan de grootste deelnemers, te weten Noordwijk, Leiden en de 

Provincie Zuid-Holland. Met het vertrek van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zal de heer 

Meindert Stolk door Gedeputeerde Staten worden voorgedragen als lid van het dagelijks 

bestuur. In een aparte besluitvorming wordt u gevraagd de heer Stolk te benoemen. 

 

De laatste plaats in het dagelijks bestuur is voor een afgevaardigde uit ofwel de Duin- en 

Bollenstreek ofwel de Leidse regio. Met het vertrek van Jeanet van der Laan als wethouder 

van Lisse vanwege haar overstap naar de Tweede Kamer zijn deze regio’s niet meer 

vertegenwoordigd. Derhalve de oproep aan de bestuurders uit de Duin- en Bollenstreek en 

de Leidse regio om zich kandidaat te stellen voor het dagelijks bestuur.  

 



Kandidaatstelling DB-lid regio Duin- en Bollenstreek en Leidse regio 

Bestuurders die deel uit te maken van een college van B&W en zich kandidaat willen stellen 

als vertegenwoordiger van de subregio Duin- en Bollenstreek of Leidse regio in het dagelijks 

bestuur, wordt verzocht hun kandidatuur bij voorkeur uiterlijk 3 mei 2021 per email te 

melden bij Marlies Krul-Seen (de secretaris van het bestuur, i.c. de directeur van de dienst; 

M.Krul@odwh.nl). Het is ook mogelijk de kandidatuur nog tijdens de opening van de 

vergadering van het AB kenbaar te maken aan de voorzitter. 

 

De verkiezing van het lid van het dagelijks bestuur vindt plaats in de vergadering van het AB 

op 10 mei 2021. De verkiezing vindt plaats met een digitale stemronde. Voor deze 

verkiezing wordt de stemverhouding 2021 gehanteerd zoals is vastgelegd in het besluit van 

het dagelijks bestuur van 8 februari 2021. 
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