
 
*19bs00214* 

 
Datum besluitraad  : 7 april 2020  Datum oordeelraad : 17 maart 2020  

Agendapunt :  Datum B en W : 11 februari 2020 

Volgnummer : 19bs00214/ 20.005 Programma begroting : 6  

Gewijzigd voorstel :  Taakveld : 6.5 

Portefeuillehouder : M. van Dongen  

 

 

Adviesnota raad 

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven  
 
Samenvatting 

 

In 2000 is de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 

(GRWRE) in werking getreden. Deze gemeenschappelijke regeling is voor het laatst 

gewijzigd in 2016. Geconstateerd is dat deze Gemeenschappelijke Regeling afwijkende 

bepalingen bevat over planning en control ten opzichte van de andere 

gemeenschappelijke regelingen in onze regio, zoals de Omgevingsdienst en de 

Veiligheidsregio. Er was behoefte om dit in overeenstemming te brengen. De wijziging 

heeft een aantal bescheiden consequenties voor de tekst van de GRWRE. 

 

Beslispunten 

 

1. Het college toestemming verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven vast te stellen.  

 

Inleiding 

 

Binnen de GRWRE werken 5 gemeenten (Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, 

Waalre en Heeze/Leende) samen aan het ondersteunen van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking. De planning 

en control cyclus opgenomen in de regeling wijkt af van de cyclus zoals opgenomen in 

andere gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Om dit beter te stroomlijnen 

wordt voorgesteld om de GRWRE aan te passen conform de andere regelingen.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 

Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW)  

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 2016 (GRWRE) 

 

Beoogd effect 

 

Het bieden van arbeidsmogelijkheden aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.  

 

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. 
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1.2 Voor het aanpassen van de cyclus planning en control is een aanpassing van de 
huidige GR nodig. 
 
De huidige P&C-cyclus van de GRWRE voorziet niet in het tijdig indienen van een 

zienswijze op de begroting door de gemeenteraden. De begroting van de GRWRE werd 

pas in de maand juni vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraden. In augustus 

werd de begroting, onder voorbehoud van zienswijzen van gemeentenraden aan de 

provincie aangeboden. Deze werkwijze is niet langer wenselijk. Gemeenteraden 

zouden tijdig hun zienswijze moeten kunnen indienen. Daarnaast is het zo dat de 

huidige cyclus niet gelijk loopt met die van de overige Gemeenschappelijke regelingen 

waar we als gemeente Veldhoven aan deelnemen. Het bestuur van de GRWRE heeft 

hierom gemeend de GR te wijzigen. 

 

De wijzigingen betreffen in hoofdzaak bepalingen over wanneer de jaarstukken aan de 

gemeenteraden worden aangeboden, ter informatie of voor een zienswijze. 

 

 Het Strategisch Plan wordt verwijderd uit de GRWRE (was art. 27 GRWRE).  

 Algemeen financiële en beleidsmatige kaders en voorlopige jaarrekening worden 

in een apart artikel opgenomen in de GRWRE. 

“Financiële informatieplicht Artikel 27: 

Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en 

de voorlopige jaarrekening aan de raden.” 
 In artikel 30 GRWRE (begroting) wordt de tekst onder lid 2 geschrapt:  

“Het Dagelijks Bestuur zendt conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in 

ieder geval vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting 

dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 

jaarrekening aan de raden van deelnemende gemeenten.”  
 In artikel 31 GRWRE Jaarrekening wordt ‘jaarverslag’ geschrapt en lid 1 

aangepast; 

“Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar 

verantwoording af van het gevoerde beheer onder overlegging van jaarrekening 

en het jaarverslag.” wordt 

“Het Dagelijks Bestuur legt aan het Algemeen Bestuur over elk begrotingsjaar 

verantwoording af van het gevoerde beheer onder overlegging van de 

jaarrekening.” 
 

1.3 Verbetering controlerende rol van de raad 
Deze wijzigingen geven een positieve impuls aan de controlerende rol van de raad 

over deze gemeenschappelijke regeling. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 Door de wijzingen van de GR wordt enkel nog bij de begroting van de GRWRE 
om een zienswijze gevraagd. 

De gewijzigde P&C-cyclus en gewijzigde GR kent nog steeds een aantal documenten, 

zijnde een kadernota als opmaat naar de begroting, de begroting en een jaarrekening. 

Deze documenten zullen steeds ter kennisname aan de gemeenteraden worden 

aangeboden. Juridisch wordt nu vastgelegd dat enkel de begroting nog van een 

zienswijze hoeft te worden voorzien, omdat een begroting rechtstreeks invloed heeft 

op de gemeentelijke begroting. Hierin staat immers hoeveel een gemeente financieel 

bij moet dragen aan de GRWRE. Het staat de gemeenteraad natuurlijk vrij om op de 

andere documenten ook opmerkingen te maken of vragen te stellen. Deze wijziging is 

conform de procedure zoals in de andere gemeenschappelijke regelingen wordt 

gehanteerd en zorgt van een verlichting van de administratieve last van het steeds in 

routing brengen voor de gemeenteraadsvergaderingen. 
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Financiën 

 

Aan het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling zijn geen directe 

financiële consequenties verbonden.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

De vastgestelde gewijzigde gemeenschappelijke regeling zal door de gemeente 

Eindhoven als centrumgemeente op de daartoe voorgeschreven wijze worden 

bekendgemaakt.  

 

Uitvoering / planning 

 

De gewijzigde regeling zal door de deelnemende colleges worden vastgesteld, waarna 

de regeling van kracht kan gaan.  

 

Bijlagen 

 

Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Ergon 

 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 

secretaris                                     burgemeester 


	Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
	Samenvatting
	Beslispunten
	Inleiding
	Relevante (wettelijke) beleidskaders
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen en risico’s
	Financiën
	Communicatie en samenspraak
	Uitvoering / planning
	Bijlagen
	Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
	Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad


