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4e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met het feit dat vanwege de recentelijke gemeentelijke herindelingen het aantal 
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling teruggebracht is naar 10.
2. In te stemmen met de aanpassing van de samenstelling van het Algemeen Bestuur, omdat de 
leden van het Dagelijks Bestuur niet meer dan de helft van de stemmen in het Algemeen 
Bestuur mogen hebben. Hiermee is duurzaam voldaan aan artikel 14, derde lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

 

Inhoud
Inleiding
Voornaamste aanleiding voor de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van OZHZ is een 
aantal herindelingen in de regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast zijn enige technische aanpassingen 
noodzakelijk om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), en bevat het voorstel 
enkele verbeteringen die samenhangen met bestuurlijke wensen bij de deelnemers.

De bevoegdheid om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen is voorbehouden aan de deelnemers 
in de gemeenschappelijke regeling, zijnde de colleges van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en het 
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dit kan op grond van artikel 51, tweede lid Wgr 
na daartoe verkregen toestemming van de raden van de gemeenten respectievelijk Provinciale Staten. 
Deze toestemming kan ingevolge de Wgr slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het 
algemeen belang.

Beoogd effect
Met de 4e wijziging wordt de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in 
overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Argumenten
 

1.1 De raad wijzigt gemeenschappelijke regelingen
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Op grond van de Nota Verbonden Partijen gemeente Hardinxveld-Giessendam dienen wijzigingen van 
gemeenschappelijke regelingen te worden voorgelegd aan de Raad. 

 

 1.2 Vanwege de herindelingen in de regio dient de gemeenschappelijke regeling te worden 
aangepast. 

 

Per 1 januari 2019 is sprake van 11 deelnemers: de colleges van burgemeester en wethouders van de 
10 gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Voorheen telde de 
gemeenschappelijke regeling 18 deelnemers.

 

 1.3 Om duurzaam te kunnen voldoen aan artikel 14, derde lid, van de Wgr dient de samenstelling van 
het AB enigszins te worden aangepast. 

 

De leden van het DB mogen volgens dat artikel samen niet meer dan de helft van de stemmen in het 
AB hebben. Gelet op de in het bestuur uitgesproken voorkeur om de huidige samenstelling van het 
DB (met vertegenwoordiging vanuit de provincie Zuid-Holland, gemeente Dordrecht en de drie (deels 
voormalige) subregio's) te continueren zijn dan meerdere scenario's denkbaar: een dubbele bezetting 
vanuit meerdere deelnemers (provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht) en het fixeren van 
stemverhoudingen in de gemeenschappelijke regeling. Dit is bij andere omgevingsdiensten in Zuid-
Holland al gebruikelijk.

 

Meest praktisch is dat gemeente Dordrecht, net als de provincie Zuid-Holland, een tweede AB-lid 
benoemt, waarbij de stemmen vanuit de gemeente gelijkelijk over de beide AB-leden worden verdeeld 
en één van hen tevens lid van het DB is. Daarnaast dienen de stemverhoudingen te worden 
'gefixeerd' in de gemeenschappelijke regeling. De provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht 
krijgen hierdoor niet meer zeggenschap. Het aantal stemmen wordt evenredig verdeeld over de AB-
leden van de deelnemers. 

 

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
Uit de Wgr volgt dat het college het wijzigingsvoorstel kan vaststellen na daartoe verkregen 
toestemming van de raden van de gemeenten respectievelijk Provinciale Staten. De toestemming kan 
slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang. Sinds 2015 hoeven de 
deelnemers niet meer ieder afzonderlijk het wijzigingsbesluit bekend te maken. Bekendmaking van het 
wijzigingsbesluit geschiedt nu enkel en alleen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door 
hiervan kennis te geven in de Staatscourant. Met deze bekendmaking in de Staatscourant is voor een 
ieder duidelijk op welk moment de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in werking treedt.
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Vervolg
Het wijzigingsvoorstel wordt voorgelegd aan de deelnemers. Na vaststelling door alle deelnemers 
zorgen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de bekendmaking van het wijzigingsbesluit in de 
Staatscourant. Aan de deelnemers is gevraagd het wijzigingsbesluit voor 1 juli 2019 vast te stellen. 

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief 1884413_1 vsdef.pdf 
2. Toelichting bij voorstel tot 4e wijziging vs01.pdf 
3. Voorstel tot 4e wijziging vs01.pdf 


