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Samenvatting
In de afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat er per deelregio binnen het gebied van het
Werkvoorzieningschap meer leden van het Algemeen Bestuur zitting willen nemen in het Dagelijks Bestuur
dan dat er zetels beschikbaar zijn. Dit is aanleiding geweest onderzoeken of de huidige samenstelling van
het Dagelijks Bestuur nog voldoet aan de behoefte van de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende
gemeenten. De drie deelregio’s Oss/Maasland, Uden/Veghel en Land van Cuijk zijn akkoord gegaan met de
uitbreiding van het aantal leden van het Dagelijks bestuur. De uitbreiding van het Dagelijks Bestuur maakt
een wijziging van artikel 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant noodzakelijk. Wij vragen aan de gemeenteraad met deze wijziging in te stemmen.
Voorgesteld besluit
Artikel 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant te wijzigen
van:
Artikel 14
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
a. zes leden, uit iedere deelregio twee, die door het Algemeen Bestuur uit zijn midden worden
aangewezen en
b. de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN-HOLDING BV
c. de te benoemen leden zoals bedoeld in dit lid onder a. worden voorgedragen door de deelregio
waaruit ze afkomstig zijn.
in:
Artikel 14
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
a. de leden van het Algemeen Bestuur en
b. de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN-HOLDING BV

Inleiding/probleemstelling:
Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur
bestaat uit twaalf leden uit de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit zeven
leden. Zes leden worden aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur, waarbij elke deelregio
(Oss/Maasland, Uden/Veghel en Land van Cuijk) twee leden voordraagt. De voorzitter van de Raad van
Commissarissen van IBN is eveneens lid van het Dagelijks Bestuur.
In de afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat er per deelregio binnen het gebied van het
Werkvoorzieningschap meer leden van het Algemeen Bestuur zitting willen nemen in het Dagelijks Bestuur
dan dat er zetels beschikbaar zijn. Dit is aanleiding geweest onderzoeken of de huidige samenstelling van
het Dagelijks Bestuur nog voldoet aan de behoefte van de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende
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gemeenten. De drie deelregio’s zijn akkoord gegaan met de uitbreiding van het aantal leden van het
Dagelijks Bestuur om zo meer gemeenten de gelegenheid te bieden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te
dragen op het niveau van het Dagelijks Bestuur. De uitbreiding van het Dagelijks Bestuur maakt een
wijziging van artikel 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
noodzakelijk.
Relatie met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Beoogd resultaat:
Meer bestuurlijk draagvlak voor de besluiten die door het Dagelijks Bestuur genomen worden door
vertegenwoordiging van de afzonderlijke deelnemende gemeenten van het Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant.
Keuzemogelijkheden:
Niet in te stemmen met de uitbreiding van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur
Omdat binnen het Dagelijks Bestuur de meningen over uitbreiding van dit gremium verschilden is binnen de
deelregio’s in een eerder stadium nagegaan wat de standpunten op dit punt waren. Hier uit is naar voren
gekomen dat alle drie de deelregio’s akkoord zijn gegaan met uitbreiding van het aantal leden van het
Dagelijks Bestuur om zo meer gemeenten de gelegenheid te bieden om meer bestuurlijke
verantwoordelijkheid te dragen. Het zou vreemd zijn om op dit standpunt terug te komen.
Argumenten:
Omdat binnen het Dagelijks Bestuur de meningen over uitbreiding van dit gremium verschilden is binnen de
deelregio’s in een eerder stadium nagegaan wat de standpunten op dit punt waren. Alle drie de deelregio’s
zijn akkoord gegaan met uitbreiding van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur om zo meer gemeenten
de gelegenheid te bieden om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.
Daarnaast wordt door deelname aan het Dagelijks Bestuur de Boekelse inbreng groter op het dagelijks
beheer en bestuur van het Werkvoorzieningschap. Het gaat daarbij om de regieverantwoordelijkheid zoals
vaststellen van beleidskaders en monitoren op beleidsniveau.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t
Voorstel:
Artikel 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant te wijzigen
van:
Artikel 14
2. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
d. zes leden, uit iedere deelregio twee, die door het Algemeen Bestuur uit zijn midden worden
aangewezen en
e. de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN-HOLDING BV
f. de te benoemen leden zoals bedoeld in dit lid onder a. worden voorgedragen door de deelregio
waaruit ze afkomstig zijn.
in:
Artikel 14
2. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
c. de leden van het Algemeen Bestuur en
d. de voorzitter van de Raad van Commissarissen van IBN-HOLDING BV
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