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Bijlage 2 Conceptbesluitvorming provincie 11e wijziging GR ODWH

 

Besluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Betreft: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 11
e
 wijziging 

__________________________________________________________________________________ 

  

Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, 

  

Overwegende dat: 

- de Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst West-Holland bij de 10
e
 wijzing is

aangepast omdat dat deze aanscherping behoefde wat betreft de versterking van de positie van

het algemeen bestuur en het vergroten van de invloed van de deelnemers op

gemeenschappelijke regeling;

- gebleken is dat de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 10
e
 wijziging,

thans aangepast dient te worden vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

(Wnra).

 

Gelet op:

- artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- artikel 12, 19 en 28 van de vigerende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland;

- de bepalingen van de Gemeentewet; 

- het voorstel van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

  

Besluiten: 

1. In te stemmen met de als bijlage bijgevoegde 11e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst West-Holland; en 

2. In te stemmen met de inwerkingtreding van deze wijziging met ingang van de dag na de datum

van uitgifte van de Staatscourant waarin het wijzigingsbesluit wordt bekendgemaakt met

terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van gedeputeerde staten van <datum>, 

  

de secretaris,                                                          de voorzitter,       

 

 

<naam + ondertekening>                                       <naam + ondertekening> 
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Bijlage 

  

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland, 11
e
 wijziging  

  

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters  van de gemeenten

Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest,

Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,

 

Overwegende dat:

- de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: de Wnra) op 1 januari 2020 in werking

treedt;

- de inwerkingtreding van de Wnra tot gevolg heeft dat het private arbeidsrecht in plaats van het

ambtenarenrecht van toepassing wordt op de verhouding tussen de overheidswerkgever en de

ambtenaar;

- de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland met het oog de

inwerkingtreding van de Wnra enige aanpassing behoeft wat betreft de rechtsverhouding tussen

overheidswerkgever en werknemer en wat betreft de toepasselijke rechtspositieregelingen,

 

Gelet op:

- artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- artikel 12, 19 en 28 van de vigerende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland,

 

Besluiten:

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland als volgt te wijzigen: 

 

Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland wordt als volgt gewijzigd.

 

A.

Artikel 12 komt te luiden als volgt:

 

1. Aan het algemeen bestuur behoren alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur van de

omgevingsdienst bij of krachtens deze regeling zijn opgedragen en niet aan een ander orgaan

zijn opgedragen.

2. Het algemeen bestuur kan zijn taken en bevoegdheden aan andere organen van het bestuur van

de omgevingsdienst overdragen voor zover de wet of de aard van de bevoegdheid zich daar niet

tegen verzet. Niet gedelegeerd wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van de begroting en

van de jaarrekening.

3. Tot de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren in elk geval het vaststellen

van een meerjarenperspectief en een strategienota, alsmede het jaarlijks vaststellen van een

kadernota inhoudende beleidsinhoudelijke en financiële kaders.

4. De ingevolge het derde lid jaarlijks vastgestelde kadernota wordt door het dagelijks bestuur voor

15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de provincie

gestuurd.

5. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van en de deelneming in

privaatrechtelijke rechtspersonen. 
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B.

Artikel 19, eerste lid, aanhef en onder f, wijzigt als volgt:

Het dagelijks bestuur is in elk geval bevoegd:

(…)

f. met ambtenaren arbeidsovereenkomsten te sluiten, deze te beëindigen en ambtenaren te

schorsen.

 

C.

Artikel 28 komt te luiden als volgt:

1. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst, de schorsing en het ontslag van personeelsleden

van de omgevingsdienst geschiedt door het dagelijks bestuur met inachtneming van de door

het algemeen bestuur vastgestelde formatie.

2. Op het personeel in dienst van de omgevingsdienst zijn de bepalingen uit de

cao samenwerkende gemeentelijke organisaties en het Personeelshandboek van toepassing.

3. Waar in de in het tweede lid bedoelde regelingen wordt gesproken van ‘gemeenteraad,

burgemeester en wethouders, burgemeester en hoofd van dienst’ wordt voor de toepassing

in het kader van deze gemeenschappelijke regeling respectievelijk gelezen: algemeen

bestuur, dagelijks bestuur, voorzitter en directeur. 

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland, 11e wijziging.

 

Artikel III

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

 

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt

bekendgemaakt en werkt het terug tot en met 1 januari 2020.  


