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Kerkrade, 9 december 2015

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 15Rb074
Onderwerp
Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg; verlenen
toestemming.
Beslispunt
Het college toestemming te verlenen tot het doen bewerkstelligen van wijzigingen van de
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (d.d. 23 juni 2009), e.e.a.
conform de voorgestelde tekstversie van de (nieuwe) regeling.
Inleiding
Op dit moment vigeert ter uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen
werkzaamheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet, de
gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (laatst gewijzigd 23
juni 2009). Deelnemende gemeenten zijn de 8-Parkstadgemeenten en de 3 Heuvellandgemeenten,
Gulpen-Wittem, Valenburg a/d Geul en Vaals.
Per 1 januari jongstleden is in werking getreden de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Een in het oog springende nieuwe bepaling betreft de regel dat de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) van een ingesteld openbaar lichaam - nimmer de meerderheid van het Algemeen Bestuur (AB) mogen
uitmaken (art. 14 ,lid 3 Wgr). In de bestaande GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg voldoet
het DB niet aan deze nieuwe voorwaarde; de leden van het DB en het AB zijn in deze regeling identiek.
De wetgever geeft de overheden tot 1 januari 2016 de tijd de betreffende GR’s in overeenstemming te
brengen met de wettelijke bepalingen.
In de thans voorliggende gewijzigde regeling wordt hierin voorzien (bijlage 1). Het Dagelijks Bestuur
bestaat conform artikel 9 uit de voorzitter en twee overige leden. Daarbij heeft het Dagelijks Bestuur naast
haar wettelijke bevoegdheid louter een agenda voorbereidende taak ten behoeve van het Algemeen
Bestuur. Conform artikel 6 neemt elke deelnemende gemeente zitting in het Algemeen Bestuur.
In art. 9, lid 3 wordt daarbij expliciet bepaald dat de leden van het DB nooit de meerderheid van het AB
kunnen uitmaken in het aantal te vertegenwoordigen stemmen.
Ieder lid van het Algemeen Bestuur brengt een stem uit, vermeerderd met een stem voor iedere 15.000
inwoners of gedeelte daarvan van de gemeenten welke hij/zij vertegenwoordigt. De portefeuillehouders
sociale zaken en/of arbeidsmarktbeleid van de gemeenten hebben qualitate qua zitting in het Algemeen
Bestuur.
Naast voren omschreven meer ingrijpende wijziging van de GR zijn op grond van de nieuwe Wgr nog
enkele wijzigingen van meer technisch aard in de bestaande GR doorgevoerd. Op deze plaats wordt
kortheidshalve volstaan met een verwijzing naar het schrijven c.a. van het Werkvoorzieningschap
Oostelijk Zuid-Limburg, met bijgevoegde regeling.
Gelet op het bepaalde in art. 1, lid 2 in samenhang met lid 3 Wgr, dient de gemeenteraad toestemming te
verlenen voor het wijzigen van de bestaande GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.
Bijbehorend ontwerpbesluit voorziet in de beslissing omtrent deze toestemming.

Nota van toelichting
Doelstelling:
Verkrijgen van de benodigde toestemming voor het aanpassen, c.q. wijzigen van de vigerende GR
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, dit naar aanleiding van de per 1 januari jongstleden
doorgevoerde wijziging van de Wgr.
Argumenten:
Na inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr ( 1 januari 2015) geldt een overgangstermijn van één jaar om
de bestaande gemeenschappelijke regeling en de daarop gestoelde organisatie in overeenstemming te
krijgen met de gewijzigde Wgr. Op grond van de Wgr dient de gemeenteraad over de wijziging van een
GR toestemming te verlenen.
Kantekeningen:
Inherent aan regionale samenwerking via een GR is in de regel overdracht van bevoegdheden van i.c. het
college aan in de GR opgenomen bestuursorganen. Bij deze vorm van verlengd lokaal bestuur kan van uit
de individuele gemeenten op de regionale bestuursbesluiten maar beperkte invloed worden uitgeoefend.
Communicatie
Van de besluitvorming omtrent het wijzigen van de GR dient bekendmaking plaats te vinden (zoals
publicatie van de wijziging op de website). Verder dient het Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg over de besluitvorming geïnformeerd te worden.
Uitvoering:
Sector Maatschappelijke Zorg, c.q. de contactambtenaar GR Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg.
Bijlagen
-
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