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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-725612632 
DOS-2013-0003783

Onderwerp

Instemmen met de (11 e) wijziging Gemeenschappelijke regeling ODWH en zienswijze inzake het

deelnemen in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

 
Advies

1 . In te stemmen met de (11 e) wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland naar aanleiding van de inwerking treding van de Wet normalisering rechtspositie

ambtenaren, onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten;

2. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten worden gevraagd toestemming te

verlenen voor instemming met de (11 e) wijziging Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst West-Holland en waarin Provinciale Staten worden gevraagd geen wensen

of bedenkingen te uiten met betrekking tot het besluit inzake het deelnemen van de

Omgevingsdienst West-Holland in een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke

regelingen;

3. Vast te stellen de brief waarin de Omgevingsdienst West-Holland wordt bericht over de

provinciale besluitvorming;

4. Te bepalen dat de (11 e) wijziging van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-

Holland na besluitvorming door alle deelnemers wordt bekend gemaakt door plaatsing in de

Staatscourant;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de instemming met de (11 e) wijziging van de

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en het voorstel aan

Provinciale Staten om geen wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van het besluit

inzake het deelnemen van de Omgevingsdienst West-Holland in een werkgeversvereniging

voor gemeenschappelijke regelingen.
 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1 . Conceptbesluit deelneming WSGO
2. Concept besluitvorming provincie 11e wijziging GR ODWH
3. Besluit 11e wijziging GR ODWH
4. Toelichting 11e wijziging GR ODWH
5. Vigerende GR ODWH met in kleur aangegeven wijzigingen
6. Geconsolideerde GR ODWH na voorgestelde wijzigingen
7. Aanbiedingsbrief WSGO en 11de wijziging GR

8. GS-brief waarin ODWH wordt bericht over de provinciale besluitvorming
9. Statenvoorstel

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

 

Zie Statenvoorstel

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.

Ambitie: 7. Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s: Het besluit heeft geen financiële of fiscale consequenties voor de Provincie

Zuid-Holland

 

Juridisch kader

Op grond van artikel 42, van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

vergt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling een besluit van de deelnemende

bestuursorganen, voor de provincie is dat Gedeputeerde Staten. Zijn hebben daarvoor op grond

van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de toestemming nodig van Provinciale Staten.

 

Conform artikel 55a, tweede lid, van de Wgr worden Provinciale Staten van Zuid-Holland en de

gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst

West-Holland in staat gesteld hun wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het

deelnemen in een werkgeversvereniging.

 

Op grond van de Wgr rust op Gedeputeerde Staten de verplichting om de wijziging van de

gemeenschappelijke regeling na besluitvorming door alle deelnemers bekend te maken in de

Staatscourant.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 4 november 2019

ingestemd met de (11 e) wijziging van de gemeenschappelijke regeling en het voorstel om per 1

januari 2020 deel te nemen in en lid te worden van de nog door de VNG op te richten

Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties. 

 

3 Proces

 Zie Statenvoorstel

 

4 Participatie

 

Gedeputeerde Staten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst

West-Holland. Er zijn verder geen inhoudelijke consequenties aan dit besluit verbonden die van

invloed kunnen zijn op de gemeenten, burgers en bedrijven in Zuid-Holland. Vanwege het

ontbreken van inhoudelijke consequenties heeft er geen participatie plaatsgevonden.
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5 Communicatiestrategie

 

Gedeputeerde Staten zullen de Omgevingsdienst West-Holland in kennis stellen van de

provinciale besluitvorming.

 


