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Aanbiedingsformulier voor AB 
Bijlage bij agendapunt 5 

Datum  9 mei 2022 

Onderwerp 12de wijziging Gemeenschappelijke Regeling SharePoint:  2022008211 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Ter bespreking 

Toelichting door M.E. Krul-Seen  

Bijlagen  1. Besluit 12de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

2. Toelichting 12e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 
3. GR 12de wijziging met in kleur aangegeven wijzigingen 

4. Geconsolideerde GR ODWH na voorgestelde wijzigingen 

 
Besluitpunt bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het doorgeleiden van de 12de 
wijziging Gemeenschappelijke regeling naar de deelnemers van de Gemeenschappelijke 
regeling ter besluitvorming met terugwerkende kracht tot 16 maart 2022.  
 
Aanleiding  
In de vergadering van 7 februari 2022 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel 
tot wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur en de daarmee gepaard gaande 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (hierna: 
Gemeenschappelijke regeling of GR) in een collegeregeling. Op grond van de geldende 
Gemeenschappelijke regeling mogen raadsleden deel uit maken van het algemeen bestuur.  
De aanwezigheid van raadsleden in het algemeen bestuur is in strijd met de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Deze wet schrijft voor dat de colleges van 
burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten de gemeenschappelijke regeling treffen 
(collegeregeling). De leden van het algemeen bestuur worden bij een collegeregeling door en 
uit de colleges van burgemeester en wethouders – en gedeputeerde staten – aangewezen. Dit 
voorstel strekt ertoe de Gemeenschappelijke regeling voor wat betreft de samenstelling van 
het algemeen bestuur in overeenstemming te brengen met de wet.  
 
Regelgeving  
Artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeenschappelijke regeling 
(begripsbepalingen) 
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder deelnemers: het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en de burgemeesters, raden en colleges 
van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. 
 
Artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling (samenstelling AB) 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente, die door de 

raad van de gemeente uit haar midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders 
worden aangewezen, alsmede uit twee leden, die door gedeputeerde staten uit zijn 
midden, de voorzitter inbegrepen, worden aangewezen. 

2. De raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten kunnen 
plaatsvervangende leden aanwijzen, die een lid bij verhindering of ontstentenis vervangt. 

3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de zittingperiode 
van de raad of gedeputeerde staten afloopt of zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn 
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van de raad of gedeputeerde staten uit wiens midden men is aangewezen, dan wel 
ophoudt wethouder van de betreffende deelnemende gemeente te zijn. 

4. De raad van een deelnemende gemeente en gedeputeerde staten wijzen in de eerste 
vergadering van de nieuwe zittingsperiode de leden en plaatsvervangende leden van het 
algemeen bestuur aan, dan wel bij tussentijdse vervanging van een lid of 
plaatsvervangend lid in de eerste vergadering nadat het lid zijn lidmaatschap uit eigener 
beweging heeft, of van rechtswege is, beëindigd. 

 
Artikel 13, zesde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) 
Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is 
getroffen door colleges van burgemeester en wethouders, bestaat uit leden die per 
deelnemende gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Het tweede tot 
en met het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. 
 
Voorstel 
De Wabo schrijft voor omgevingsdiensten voor dat de colleges van burgemeester en 
wethouders en gedeputeerde staten de gemeenschappelijke regeling treffen (collegeregeling). 
Om te voldoen aan de wet worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 

 
1. Uit artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de GR volgt dat de huidige 

Gemeenschappelijke regeling is aangegaan door zowel het college van gedeputeerde 
staten, de burgemeesters, de raden als de colleges van burgemeester en wethouders. 
Voorgesteld wordt deze bepaling zo aan te passen, dat uitsluitend de colleges van 
burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten als deelnemer aan 
de Gemeenschappelijke regeling worden aangemerkt. De GR wordt hiermee in 
overeenstemming met de wet gebracht.  

2. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen1 worden bij een collegeregeling de 
leden van het algemeen bestuur aangewezen door en uit de colleges van burgemeester 
en wethouders en het college van gedeputeerde staten. Voorgesteld wordt dan ook 
artikel 10, eerste lid, van de GR zo te wijzigen dat het AB bestaat uit twee collegeleden per 
deelnemer. De colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten wijzen 
uit hun midden ieder twee collegeleden aan. 

3. In samenhang met het onder 2 vermelde wordt voorgesteld artikel 10, tweede lid, van de 
GR zo aan te passen dat ook de plaatsvervangende leden van het AB worden aangewezen 
door en uit het midden van de colleges van burgemeester en wethouders en 
gedeputeerde staten. Verder wordt in deze bepaling een taalkundige wijziging 
voorgesteld door “vervangt” te wijzigen in “vervangen”. 

4. Artikel 10, derde lid, van de GR heeft betrekking op het einde van het lidmaatschap van 
het AB. Om in overeenstemming te zijn met de wet wordt voorgesteld het gedeelte uit 
deze bepaling dat het einde van het lidmaatschap van het AB koppelt aan het einde van 
de zittingsperiode van de raad of gedeputeerde staten te laten vervallen. Het 
lidmaatschap van het AB eindigt zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van 
gedeputeerde staten, dan wel wanneer men ophoudt lid of voorzitter van het college van 
burgemeester en wethouders te zijn. 

5. Artikel 10, vierde lid van de Gr heeft betrekking op het moment van aanwijzing van 
nieuwe AB-leden. Om in overeenstemming te zijn met de wet wordt voorgesteld om dit 
moment te koppelen aan de eerste vergadering van de colleges in nieuwe samenstelling 
in plaats van de eerste vergadering van de nieuwe zittingsperiode van de raad.  

 
  

 
1 Artikel 13, zesde lid, van de Wgr. 
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12de wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Bij verwerking van bovengenoemde voorstellen komen de artikelen er als volgt uit te zien: 
 
Artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeenschappelijke regeling 
(begripsbepalingen) 
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder deelnemers: het college van 
gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van 
de deelnemende gemeenten. 
 
Artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling (samenstelling AB) 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente, die door het 

college van burgemeester en wethouders uit zijn midden worden aangewezen, alsmede 
uit twee leden, die door het college van gedeputeerde staten uit zijn midden worden 
aangewezen.  

2. De colleges van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten 
kunnen voor de door hen aangewezen leden van het algemeen bestuur 
plaatsvervangende leden aanwijzen, die een lid bij verhindering of ontstentenis 
vervangen. 

3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra men ophoudt lid of voorzitter 
te zijn van het college van gedeputeerde staten, dan wel ophoudt lid of voorzitter van het 
college van burgemeester en wethouders van de betreffende deelnemende gemeente te 
zijn. 

4. De colleges van burgemeesters en wethouders en het college van gedeputeerde staten 
wijzen in de eerste vergadering van de colleges in nieuwe samenstelling de leden en 
plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur aan, dan wel bij tussentijdse 
vervanging van een lid of plaatsvervangend lid in de eerste vergadering nadat het lid zijn 
lidmaatschap uit eigener beweging heeft beëindigd of dit van rechtswege is beëindigd. 

 
Conclusie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het doorgeleiden van de 12de 
wijziging Gemeenschappelijke regeling naar de deelnemers van de Gemeenschappelijke 
regeling ter besluitvorming met terugwerkende kracht tot 16 maart 2022.  
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 mei 2022. 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 

 
Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 


