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VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE GRWRE VAN

Agendapunt: 7

Betreft:
Aanpassing 2015 Gemeenschappelijke Regeling.

Probleemstelling:
Per 1-1-2015 is de WGR, de wet op de gemeenschappelijke regelingen, gewijzigd.
De wijzigingen in De Wet gemeenschappelijke Regelingen betreffen in hoofdzaak drie onderdelen :

1. Verwijzingen naar de oude Gemeentewet zijn verdwenen, waardoor de WGR op zichzelf 
leesbaarder wordt geacht.

2 Mogelijkheid tot invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Het betreft hier een nieuwe
samenwerkingsvorm. Hieraan mogen alleen bedrijfsvoerings-en andere uitvoerende taken worden 
toegekend.

3. Controlerende) positie van de gemeenteraad en algemeen bestuur wordt versterkt.
Dit vertaalt zich met name in termijnstelling ten aanzien van het aanleveren van beleidsmatige en 
financiële stukken alsmede de verhouding tussen het algemeen en dagelijks bestuur.

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) in werking 
getreden. Deze gemeenschappelijk regeling is voor het laatst gewijzigd in 2005. De gewijzigde GRWRE, die 
in 2006 in werking is getreden, is sindsdien een regeling aangegaan door de Colleges van Burgemeester en 
Wethouders.

In 2016 dienen alle gemeenschappelijke regelingen met terugwerkende kracht per 1-1-2016 te zijn 
aangepast. De wijziging van de WGR heeft een aantal bescheiden consequenties voor de tekst van onze 
gemeenschappelijke regeling.

Voor onze regeling beperken de wijzigingen zich voornamelijk tot een onderscheid tussen het DB en het AB 
en tot aanpassing van termijnen. Ook zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Hiermee loopt de 
GRWRE weer in de pas, voor zover dit nog niet het geval was, met de nWGR.
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Voorstel:
Gelet op bovenstaande is het voorstel de GRWRE aan te passen. De eerste twee genoemde punten vragen 
geen wijziging. Het derde punt vraagt, nu het algemeen bestuur niet meer gelijk mag zijn aan het dagelijks 
bestuur, een aanpassing qua de bestuurssamenstelling. Verder vraagt het een aanpassing qua termijnen 
voor het aandragen van stukken.
Daartoe wordt voorgesteld de huidige GRWRE te wijzigen:

* Qua bestuurssamenstelling.
Voorgesteld wordt om het algemeen bestuur voortaan te laten bestaan uit twee leden per 
deelnemend college.

* Qua informatieverstrekking en verantwoording.
Voorgesteld wordt om de artikelen 18 en 30 op onderstaande wijze aan te passen aan de nWGR.

Het verzoek is over deze voorgestelde wijzigingen in de colleges en raden van de deelnemende gemeenten 
besluitvorming te laten plaatsvinden.

Ing. P.A. Quik 
algemeen directeur

Besluit:

Datum:
15 december 2016

Voorzitter,

drs. J.M.L.N. Mikkers


