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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Agendapunt 11-1 

Datum 31 oktober 2022 

Onderwerp Notitie over wijziging Wgr SharePoint:  2022030819 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Informatief 

Bijlagen  1. Notitie Zuid-Hollandse omgevingsdiensten over de wijziging Wgr 
2. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 11de wijziging 

 
Besluitpunten AB 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van:  
1. de notitie van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten over de wijziging van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen; 
2. het voornemen om de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

(hierna: GR ODWH) aan te passen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 
en de GR ODWH op andere onderdelen te actualiseren.  
 

Aanleiding 
Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) in werking 
getreden. De Wgr versterkt de positie van gemeenteraden en Provinciale Staten (hierna: PS) 
door hen meer inspraak te geven bij het treffen van gemeenschappelijke regelingen en bij het 
nemen van besluiten door de besturen daarvan. Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 
1 juli 2024 de tijd om de Wgr te implementeren en de gemeenschappelijke regelingen hierop 

aan te passen. De vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten hebben een notitie opgesteld met 
daarin hun ideeën over de implementatie van de gewijzigde Wgr en de mogelijkheden om de 
positie van de gemeenteraden en PS te versterken (bijlage 1). Dit voorstel strekt ertoe de 
notitie ter kennisneming aan te bieden, te benoemen op welke onderdelen de GR ODWH 
aanpassing nodig heeft in verband met de gewijzigde Wgr en op welke onderdelen actualisatie 
gewenst is.  

 
 
Regelgeving 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 11de wijziging (hierna: GR of GR 
ODWH (zie bijlage 2) (de 12de wijziging GR – waarin is geregeld dat de GR een collegeregeling is 
– ligt op dit moment ter instemming voor bij de deelnemers).  
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Toelichting 
Aanpassingen in de GR die verband houden met de gewijzigde Wgr 
De wijziging van de Wgr zorgt ervoor dat in de GR ODWH inhoudelijke keuzes moeten worden 
gemaakt. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: 
1. Uitbreiden zienswijzeprocedure  

In de gewijzigde Wgr is de verplichting geïntroduceerd om in de GR op te nemen over 
welke besluiten van het bestuur een zienswijze aan de raden en PS wordt gevraagd. 
Besloten moet worden of en zo ja in welke gevallen en op welk moment besluiten van het 
AB voor zienswijze naar de raden en PS gaan. 

2. Gemeenschappelijke adviescommissie 
Gemeenteraden gezamenlijk en PS krijgen op grond van de gewijzigde Wgr de 
mogelijkheid het AB voor te stellen een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen. 
De adviescommissie bestaat uit raadsleden en leden van PS en behartigt de belangen van 
de vertegenwoordigende organen. 

3. Participatie 
Inwoners en belanghebbenden krijgen de mogelijkheid te worden betrokken bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van de GR. In de GR moet worden 
opgenomen of en zo ja hoe deze participatie wordt vormgegeven. 

4. Informatieplicht 
Op grond van de gewijzigde Wgr moet in de GR worden vastgelegd hoe en op welke wijze 
het bestuur van de GR de raden en PS inlichtingen verstrekt die nodig zijn voor de 
uitoefening van hun taken.  

5. Begrotingscyclus 
In de gewijzigde Wgr zijn de termijnen voor het indienen van de kadernota, 
ontwerpbegroting en begroting aangepast. Aan de orde zal komen of de huidige 
begrotingscyclus met inachtneming van de nieuwe termijnen wijziging behoeft. 

6. Overige onderwerpen 
In de GR ODWH moet worden opgenomen of en zo ja op welke wijze de 
gemeenschappelijke regeling wordt geëvalueerd en zal worden bekeken in hoeverre 
aanvullende bepalingen over, in het geval van de Omgevingsdienst hooguit partiële, 
uittreding moeten worden opgenomen. 

 
Actualisering van de GR 
Naast de aanpassingen van de GR die verband houden met de gewijzigde Wgr is het wenselijk 
de GR ODWH op een aantal onderdelen te actualiseren. Deze actualisatie kan gelijktijdig 
plaatsvinden met de aanpassingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wgr.  
De volgende onderwerpen komen hierbij in ieder geval aan de orde: 
- de samenstelling van het AB en DB met als doel om de dubbele bezetting van het AB om te 

zetten naar een enkele, en daarmee bestuurlijke drukte te verminderen en minder beslag 
te leggen op de agenda van bestuurders; 

- wijzigingen in de diverse wetgeving die wordt genoemd in de GR ODWH; 
- het moment van vaststelling van de stemverhouding van de deelnemers; 
- de rol van de Regionale Commissie Bezwaarschriften en Servicepunt71 bij de advisering 

over bezwaarschriften; 
- het werkgebied van de GR ODWH; 
- de bevoegdheid de directeur te benoemen dan wel te ontslaan en de 

instructiebevoegdheid;  
- de financiële bepalingen over het vaststellen van de begroting, de kadernota en de 

jaarrekening; 
- de procedure tot wijziging van de GR ODWH.  
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Vervolgproces  
De ambtelijke adviesgroep zal worden gevraagd mee te denken bij de inhoudelijke 
voorbereiding van het voorstel tot wijziging van de GR.  
In de eerste helft van 2023 zal het algemeen bestuur eerst worden gevraagd naar zijn 
standpunt over de verschillende onderdelen van het voorstel tot aanpassing van de GR ODWH 
aan de Wgr en tot actualisatie van de GR ODWH op andere onderdelen. Vervolgens zal het 
voorstel nader worden uitgewerkt en ter instemming aan het algemeen bestuur worden 
aangeboden.  
 
 
Conclusie  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van:  
1. de notitie van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten over de wijziging van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen; 
2. het voornemen om de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

(hierna: GR ODWH) aan te passen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 
en de GR ODWH op andere onderdelen te actualiseren. 

 
 
Aldus ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2022,  
 
de voorzitter,        de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian       M.E. Krul-Seen 
 
 
 
 
 


