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Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, vierde 

wijziging’ 

 

(voorstel) 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders 

van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-

Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, ieder voor zover 

bevoegd, 

 

Overwegende, 

 

Dat het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 6 maart 2019 het voorstel 

tot vierde wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft vastgesteld; 

 

Dat met deze wijziging de gemeenschappelijke regeling wordt aangepast naar aanleiding van het 

uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik, de fusie van de gemeenten Giessenlanden en 

Molenwaard tot de gemeenten Molenlanden en de fusie van de gemeenten Binnenmaas, 

Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard, welke alle 

hebben plaatsgevonden per 1 januari 2019; 

 

Dat voorts enige aanpassingen van technische en redactionele aard wenselijk zijn; 

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet en de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

Besluiten: 

 

Vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid (vierde wijziging): 

 

ARTIKEL I 

 

A. De aanhef van de regeling komt te luiden: 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, 

ieder voor zover bevoegd, 

 

B. In de overwegingen van de regeling vervallen de volgende paragrafen: 

 

In de loop van 2012 besluitvorming heeft plaatsgevonden bij Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland en bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Zuid-Holland Zuid, alsmede 

bij de rechtsopvolger van laatstgenoemde het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam 

Publieke Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, en bij de colleges van de gemeenten 

Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, 
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Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-

Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht, strekkende 

tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling, toetreding van de colleges van genoemde 

gemeenten en uittreding van het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Publieke 

Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid; 

 

Deze derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

bepalingen beoogt op te nemen naar aanleiding van de op 1 januari 2015 in werking getreden 

gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en voorts enige verbeteringen van juridische en 

redactionele aard bevat; 

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 10 juli 2015 het voorstel tot 

derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling heeft vastgesteld; 

 

C. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Onderdeel c komt te luiden: 

c. colleges: de colleges als bedoeld in artikel 1, onder e; 

 

2. Onderdeel e komt te luiden: 

e. deelnemers: het college van Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten, te weten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-

Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht 

en Zwijndrecht; 

 

D. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het tweede lid, onder b, wordt na 'mandatering' ingevoegd: en/of opdrachtverlening. 

2. In het derde lid, onder c, wordt "Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora- en 

faunawet" vervangen door "Wet natuurbescherming". 

 

E. Artikel 5, tweede lid, komt te luiden: 

 

2. De colleges en bestuursorganen, niet zijnde deelnemers aan deze regeling, kunnen 

bevoegdheden ten aanzien van de in artikel 4 genoemde taken mandateren aan de 

directeur. 

 

F. In artikel 6, tweede lid, wordt 'personeelsaangelegenheden' vervangen door 'personeels- en 

salarisaangelegenheden, juridische zaken,'.  

 

G. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Het algemeen bestuur bestaat uit dertien leden. 

 

2. Het derde lid komt te luiden: 

3.  Gedeputeerde Staten wijzen uit hun midden twee leden van het algemeen bestuur aan. 
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3. Het vierde lid komt te luiden: 

4.  Het college van de gemeente Dordrecht wijst uit zijn midden twee leden van het 

algemeen bestuur aan. 

 

4. Het vijfde lid komt te luiden: 

5.  De overige colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het algemeen bestuur aan. 

 

5. Het vijfde tot en met tiende lid worden vernummerd tot zesde tot en met elfde lid. 

 

6. In het zevende lid (nieuw) wordt 'het derde en vierde lid' vervangen door 'de voorgaande 

leden'. 

 

H.  Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

1.  Het aantal stemmen per deelnemer is als volgt: 

a.  Provincie Zuid-Holland: 34 stemmen. 

b.  Gemeente Dordrecht: 26 stemmen. 

c.  Gemeente Hoeksche Waard: 7 stemmen. 

d.  Gemeente Molenlanden: 7 stemmen. 

e.  Gemeente Alblasserdam: 6 stemmen. 

f.  Gemeente Zwijndrecht: 5 stemmen. 

g.  Gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en 

Sliedrecht: ieder 3 stemmen. 

 

2. Het derde en vierde lid vervallen. 

 

3. Het vijfde en zesde lid worden vernummerd tot het derde en vierde lid. 

 

4. Na het vierde lid wordt een nieuw lid ingevoegd dat luidt: 

5.  De stemverhoudingen worden eens in de vier jaar geëvalueerd, of op een eerder 

moment indien de financiële bijdrage(n) van een of meerdere deelnemers op basis van 

de meest recent vastgestelde (wijziging van de) begroting op enig moment substantieel 

afwijkt (afwijken) van de stemverdeling zoals opgenomen in het eerste lid. Het algemeen 

bestuur doet in dat geval een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

als bedoeld in artikel 31. 

 

I. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het derde, vierde, vijfde en zesde lid komen te luiden: 

3.    Het lid van het algemeen bestuur, afkomstig uit het college van burgemeester en 

wethouders van Hoeksche Waard, wordt door het algemeen bestuur aangewezen als lid van 

het dagelijks bestuur. 

4. Eén lid, afkomstig uit het college van Gorinchem of Molenlanden, wordt door en uit het 

algemeen bestuur aangewezen als lid van het dagelijks bestuur. 
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5. Eén lid, afkomstig uit het college van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-

Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht wordt door en uit het algemeen bestuur 

aangewezen als lid van het dagelijks bestuur. 

6. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft een gewogen stemrecht. Artikel 11, eerste lid, is van 

overeenkomstige toepassing. Het gewogen stemrecht is - voor zover het betreft de leden als 

bedoeld in het vierde en vijfde lid van dit artikel - gebaseerd op de som van de stemmen van 

de in die artikelleden genoemde gemeenten. 

 

J. Het tweede lid van artikel 15 komt te luiden: 

 

2. De plaatsvervangend voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen op 

bindende voordracht van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht. 

 

K. Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het derde lid vervalt onderdeel b en wordt onderdeel c verletterd naar onderdeel b. 

2. In het vijfde lid vervalt de zinsnede 'van de deelnemers'. 

 

L. Artikel 22 komt te luiden: 

 

Artikel 22  Verantwoordings- en informatieplicht  

1. Het bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk aan de raden van de deelnemende gemeenten 

respectievelijk Provinciale Staten schriftelijk alle inlichtingen die door een of meer leden van die 

bestuursorganen worden gevraagd. De reglementen van orde van het algemeen en dagelijks 

bestuur regelen de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven. 

2. Een lid van het algemeen bestuur legt verantwoording af aan het college dat hem als lid heeft 

aangewezen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid, en geeft alle door het 

college gevraagde inlichtingen. Dit geschiedt op de binnen de gemeente of provincie 

gebruikelijke wijze. 

3. Een lid van het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de raad van de gemeente 

waaruit het afkomstig is respectievelijk aan Provinciale Staten voor het door hem in het 

algemeen bestuur gevoerde beleid, en geeft alle door een of meer leden van die raad 

respectievelijk Provinciale Staten gevraagde inlichtingen. Dit geschiedt op de binnen de 

gemeente of provincie gebruikelijke wijze. 

4. Het afleggen van verantwoording en het verstrekken van inlichtingen geschiedt met 

inachtneming van hetgeen daarover in de wet is bepaald. 

 

M. Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het tweede lid wordt 'algemeen' vervangen door 'dagelijks'. 

 

2. Het derde lid vervalt. 

 

3. Het vierde tot en met achtste lid worden vernummerd tot derde tot en met zevende lid 

 

4. In het vierde lid (nieuw) wordt 'algemeen' vervangen door 'dagelijks'. 
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5. In het zevende lid (nieuw) wordt 'algemeen' vervangen door 'dagelijks'. 

 

N. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. Het eerste lid komt te luiden: 

1. Artikel 57b van de wet is van toepassing op het in dienst nemen van personeel. Het 

dagelijks bestuur houdt daarbij rekening met de door het algemeen bestuur vastgestelde 

formatie. 

 

2. In het tweede lid vervalt de passage 'of aan een door het algemeen bestuur ingestelde 

bestuurscommissie'. 

 

3. In het derde lid vervalt de passage 'overeenkomstig het bepaalde in de Ambtenarenwet 

1929' en wordt 'algemeen' vervangen door 'dagelijks'. 

 

4. In het vierde lid wordt 'regelingen' vervangen door 'regels'. 

 

O. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het derde lid, onder a, wordt 'en' gewijzigd in 'of'. 

 

P. Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In de aanhef van het artikel wordt 'exploitatiesaldo' vervangen door 'van het 

gerealiseerde resultaat'. 

 

2. De huidige tekst wordt vernummerd tot eerste lid. 

 

3. In het eerste lid (nieuw) wordt 'exploitatiesaldo' vervangen door 'gerealiseerde resultaat' 

en wordt in de tweede volzin na 'de' ingevoegd 'in de jaarrekening opgenomen'. 

 

4. Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd dat luidt: 

2. Bij het toezenden van de voorlopige jaarrekening als bedoeld in artikel 58b van de wet 

worden de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten in de 

gelegenheid gesteld een reactie te geven op een voorstel tot verdeling van het 

gerealiseerde resultaat. Het algemeen bestuur betrekt de ingekomen reacties bij de 

besluitvorming over de verdeling van het gerealiseerde resultaat. 

 

Q. Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het tweede lid wordt 'de colleges van minstens drie vierde van het aantal deelnemers' 

vervangen door 'tenminste acht deelnemers' en wordt na 'geval' ingevoegd 'de colleges'. 

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid. 

 

R. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 
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1. In het vijfde lid, eerste en tweede volzin, worden 'colleges' respectievelijk 'college' 

vervangen door 'deelnemers' respectievelijk 'deelnemer'. 

 

S. Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt 'college' vervangen door 'deelnemer'. 

 

T. Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid wordt 'meer dan drie vierde van het aantal' vervangen door 'ten minste 

acht'. 

 

U. Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het tweede lid wordt 'haar' vervangen door 'zijn' en vervalt de zinsnede ', verbonden 

aan de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde zorg'. 

 

V. Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In het eerste lid vervalt op twee plaatsen de zinsnede 'besturen van'. 

 

ARTIKEL II 

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 53, vierde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen en treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van 

bekendmaking. In afwijking van de eerste volzin treedt onderdeel F van dit besluit in werking de dag 

volgend op de dag van bekendmaking, met terugwerking tot en met 22 november 2018. 

 

ARTIKEL III 

 

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid, vierde wijziging’. 

 

 

Dit voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is  

vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid op 6 maart 2019. 


