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Aanbiedingsformulier voor AB 
Agendapunt 4b 

Datum 10 mei 2021 

Onderwerp Aanwijzen DB-lid regio Duin- en Bollenstreek / 
de Leidse regio 

SharePoint:  2021006532 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitpunt 

Bijlagen  1. Achtergrondinformatie tbv de verkiezing van het dagelijks bestuur van 10 
mei 2021 

2. Stemverhouding 2021 vastgesteld door het DB op 8 februari 2021 

 
Besluitpunt 
Aanwijzen DB-lid regio Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio, bij meerdere kandidaten 
via een verkiezing.  
 
Aanleiding  
Jeanet van der Laan heeft het dagelijks bestuur verlaten vanwege het aanvaarden van een 
functie elders. De vrijgekomen plaats in het dagelijks bestuur kan worden ingenomen door 
een bestuurder die deel uitmaakt van een college van B&W uit de Duin- en Bollenstreek of 
uit de Leidse regio. Ter nader toelichting stuur ik u een bijlage met achtergrondinformatie 
DB-verkiezing 10 mei 2021 mee (zie bijlage 1).  
 
(Wettelijk) kader 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (11e wijziging) 
Artikel 17, lid 1: “Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. De leden 
worden door en uit het algemeen bestuur gekozen 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“. 

 
Conform de bestuursstructuur zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 mei 2014  
is één lid van het dagelijks bestuur deel wethouder van de Duin- en Bollenstreek of de 
Leidse regio. 
 
Toelichting  
Bestuurders kunnen zich vooraf kandidaat stellen. Het is echter ook mogelijk de 
kandidatuur nog tijdens de opening van de vergadering van het AB kenbaar te maken aan 
de voorzitter. 

 
De verkiezing van het nieuwe DB-lid vindt plaats in de vergadering van het AB op 10 mei 
2021 met een digitale stemronde. Voor deze verkiezing wordt de stemverhouding 2021 
gehanteerd zoals is vastgelegd in het besluit van het DB van 8 februari 2021 (zie bijlage 2).      
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Conclusie 
Het algemeen bestuur wijst – bij meerdere kandidaten via een verkiezing – een DB-lid aan 
vanuit de Duin- en Bollenstreek / de Leidse regio. 
 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 mei 2021, 

 
de voorzitter,     de secretaris, 
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


