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Milieu en Duurzaamheid
Voorstel tot 3e wijziging GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor het college van Burgemeester en Wethouders
toestemming te verlenen om het "Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, derde wijziging" vast te stellen.

Samenvatting
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) heeft aan de colleges van
de deelnemende gemeenten een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling OZHZ (hierna: GR OZHZ) gezonden.
De wijzigingen van de GR OZHZ betreffen technische wijzigingen naar aanleiding
van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) die op 1 januari 2015
van kracht is geworden. Voorts zijn enige juridische en redactionele verbeteringen
aangebracht. In de bijlagen vindt u een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke
wijzigingen en de grondslag hiervan.

Inleiding
Het algemeen bestuur van de GR OZHZ heeft inhoudelijk ingestemd met het
voorliggende wijzigingsbesluit. Omdat de GR OZHZ is aangegaan door de colleges
van de deelnemende gemeenten dient de besluitvorming over de aanpassing van
de regeling plaats te vinden door deze colleges.
Op grond van artikel 1.2 van de Wgr kunnen de colleges echter pas overgaan tot
besluitvorming nadat ze toestemming hebben gekregen van de gemeenteraden.
Doelstelling
De doelstelling van de wijziging is dat de wijzigingen die voortvloeien uit de
wijziging van de Wgr worden verwerkt.

Argumenten
De wijziging van de GR OZHZ is noodzakelijk om het bestuur van de GR OZHZ haar
taken rechtmatig te laten uitvoeren.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Gelet op de Wgr dient de GR OZHZ voor 1 januari 2016 herzien en gepubliceerd te
zijn. Dit kan pas plaatsvinden nadat de laatste gemeente haar instemming met de
wijziging bekend heeft gemaakt.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Het is wenselijk dat gemeenten het besluitvormingsproces tijdig hebben afgerond,
zodat publicatie nog voor 1 januari 2016 kan plaatsvinden.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- wijzigingsvoorstel GR OZHZ (derde wijziging);
- toelichting bij het wijzigingsvoorstel GR OZHZ (derde wijziging);
- GR OZHZ 3e wijziging met doorhalingen;
- GR OZHZ 3 e wijziging geconsolideerde versie.
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