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Adviesnota raad
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Ergon

Samenvatting

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 
(GRWRE) in werking getreden. Deze gemeenschappelijke regeling (hierna te noemen 
Gemeenschappelijke Regeling Ergon) is voor het laatst gewijzigd in 2005. De 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling, die in 2006 in werking is getreden, is 
sindsdien een regeling die is aangegaan door de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten.

In 2016 dienen alle gemeenschappelijke regelingen met terugwerkende kracht per 1 
januari 2016 te zijn aangepast aan de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
(WGR). De wijziging van de WGR heeft een aantal bescheiden consequenties voor de 
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Ergon.

Beslispunten

1. Het college toestemming verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven vast te stellen

Inleiding

Onder de oude Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) was het de 
verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking 
aangepast, begeleid of beschut werk te bieden. In de regio Eindhoven is deze 
verantwoordelijkheid door colleges gezamenlijk opgepakt en in een 
gemeenschappelijke regeling met daaronder een uitvoeringsorganisatie vorm 
gegeven.

Per 1 januari 2015 is de WSW vervallen en wordt de doelgroep van deze wet 
ondergebracht bij de Participatiewet. De mensen met een plaatsing onder de WSW 
houden deze rechten voor de duur van hun dienstverband. De mensen op de 
wachtlijst voor de WSW vallen per 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

De Gemeenschappelijke Regeling Ergon blijft behouden voor de medewerkers die 
reeds een SW-dienstverband bij Ergon hebben.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
Wet op de Sociale Werkvoorziening
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 2006



Beoogd effect

Werkgelegenheid en werkgeverschap bieden voor mensen met een indicatie voor 
aangepast of begeleid werk van vóór januari 2015.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling is een collegebevoegdheid, 
nadat toestemming is verleend door de raad.

Op grond van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan het college de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling pas vaststellen nadat uw raad hiermee heeft 
ingestemd.

1.2 Door een wijziging van de wet is aanpassing van de huidige GR nodig.

Door een herziening van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het noodzakelijk 
dat de Gemeenschappelijke Regeling Ergon wordt gewijzigd. De wijzigingen betreffen 
in hoofdzaak het onderscheid in het algemeen en dagelijks bestuur. Door deze 
wijziging wordt het Algemeen bestuur gevormd door 2 leden van iedere deelnemende 
gemeente waarmee de portefeuillehouder een formeel lid van het Algemeen bestuur is 
geworden in plaats van een plaatsvervangend lid. Daarnaast is een aantal technische 
wijzingen doorgevoerd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden aan het verlenen van toestemming 
aan het college of het vaststellen van de gewijzigde regeling.

Financiën

Aan het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zijn geen directe 
financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

De wijzigingen zijn in een werkgroep met juristen uit de deelnemende gemeenten 
besproken.

De vastgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling zal door de gemeente 
Eindhoven als centrumgemeente op de daartoe voorgeschreven wijze worden 
bekendgemaakt.

Uitvoering Z planning

De gewijzigde regeling zal begin 2017 door de deelnemende colleges worden 
vastgesteld, waarna de regeling van kracht kan gaan.

Bijlagen

- Voorstel aanpassing gemeenschappelijke regeling
- Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Ergon
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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