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Agendapunt 12 

Datum 11 juli 2022 

Onderwerp Notitie over de versterking van de rol van 
gemeenteraden bij de ODWH 

SharePoint:  2022008714 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitpunt 

Bijlagen  Notitie over de versterking van de rol van gemeenteraden bij de 
Omgevingsdienst West-Holland 

 

Besluitpunten bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Notitie over de versterking van 
de rol van gemeenteraden bij de Omgevingsdienst West-Holland. 
 
Aanleiding  
In de 12de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de samenstelling van het 
algemeen bestuur aangepast conform de voorschriften van de WABO. Raadsleden kunnen dan 
geen zitting meer hebben in het algemeen bestuur van de ODWH. De dienst heeft de inbreng 
van raadsleden altijd heel waardevol geacht in het algemeen bestuur.  
De raadsleden uit de Leidse regio die de afgelopen periode zitting hadden in ons algemeen 
bestuur hebben in samenwerking met wethouder Marcel Cramwinckel van de gemeente 
Voorschoten, een handreiking opgesteld voor de raden in de regio ten behoeve van de 
aansturing van de Omgevingsdienst West-Holland. 
 
(Wettelijk) kader 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de WABO. De aanstaande wijziging van de Wgr 
(van kracht met ingang van 1 juli 2022) is nog niet in de notitie verwerkt. 
 

Toelichting 
De kernvraag van de notitie luidt: Hoe kunnen gemeenteraden de democratische sturing en 
controle op peil houden ten aanzien van de aan de ODWH opgedragen taken? 
 
Gemeenteraden verliezen in de nieuwe situatie de meest directe manier van invloed 
uitoefenen doordat raadsleden niet meer meebesturen via het algemeen bestuur. Dat kan 
vanaf twee kanten gecompenseerd of versterkt worden: 

• Vanuit de gemeenschappelijke regeling  

• Vanuit de deelnemende gemeente. 
In dit stuk (geschreven vanuit het perspectief van de gemeenten) ligt de nadruk op invloed 
vanuit de gemeente.  
 
In de volgende vergadering van het algemeen bestuur al een notitie worden voorgelegd waarin 
wordt ingegaan op de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Notitie over de versterking van 
de rol van gemeenteraden bij de Omgevingsdienst West-Holland. 
 
Aldus kennisgenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2022, 
 
de voorzitter,      de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian    M.E. Krul-Seen 


