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Geachte colleges,

Bijgaand treft u aan een conceptbesluittot wijziging van de gemeenschappelijke
regeling

Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant.

ondertekend.
Ik verzoek u dan ook vriendelijk het door u ondertekende
besluit,inclusief
aanbiedíngsbrief, door te leiden naar de raad en de burgemeester.
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Zoals in bijgaandschrijven is vermeld, dient het conceptbesluitdoor zowel de
burgemeester,het college van burgemeesteren wethoudersals de raad te worden

„

Ik verzoek u ten slotte om het door alle drie de bestuursorganenondertekendebesluit voor
4 november a.s. te retourneren naar: Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant,
mr. J .F.H.P. Canton, Postbus 163, 5340 AD OSS.
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Geachte colleges, raadsledenen burgemeesters,
Met ingang van 01-01-2015 is de Wet gemeenschappelijkeregelingengewijzigd. Als
gevolg van deze wijziging behoeft de gemeenschappelijkeregeling Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant aanpassing.Verder moet de opheffing van de gemeente Maasdonkper
01-01-2015 nog verwerkt worden in de gemeenschappelijkeregeling.
Onderstaand worden beide punten nader toegelicht. Om de gemeenschappelijkeregeling te
wijzigen is besluitvorming nodig van alle drie de bestuursorganenvan de gemeente:
burgemeester,het college van burgemeester en wethoudersen de raad.
Genoemde bestuursorganenworden dan ook verzocht om bij gevoegd conceptbesluitte
ondertekenen.
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Wijziging als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
samenstelling Dagelijks Bestuur.
Het is niet langer toegestaan dat het aantal leden van het Dagelijks Bestuur identiek is
aan dan wel een meerderheidvormt van het aantal leden van het Algemeen Bestuur.
Ons eerderevoorstel, om de leden van het Algemeen Bestuur tevens lid van het
Dagelijks bestuur te laten zijn, levert daanneestrijd op met een wet in formele zin en
is derhalve niet uitvoerbaar. Overigens hebbenwij ook moeten constateren dat dat
voorstel op onvoldoende draagvlak in onze regio kan rekenen.
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Het Algemeen Bestuur bestaatthans uit elf leden. Het Dagelijks Bestuur bestaatuit
zeven leden, waarvan er zes tevens lid zijn van het Algemeen Bestuur. Ik DB~leden
vormen in deze situatie een meerderheidin het Algemeen Bestuur. Dat is niet langer
toegestaan.
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De nieuwe Wgr heeft tot gevolg dat ons Dagelijks Bestuur in de toekomst uit
maximaal vijf leden, die tevens lid zijn van het Algemeen Bestuur, bestaat.Dit vraagt
om een aanpassingvan onze gemeenschappelijkeregeling.
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Nadat de afzonderlijke deelregio°s in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze
op dit punt kenbaarte maken, stellen wij het volgende voor.
Het Dagelijks Bestuur bestaatvoortaan uit vijf leden. Deze ledenworden aangewezen
door en uit het Algemeen Bestuur. Iedere deelregio draagt twee leden voor, behalve de
deelregio die in die periode de voorzitter mag voordragen. Die deelregiodraagt die
bestuursperiodedus per saldo slechts één lid voor als lid van het Dagelijks Bestuur.
Wel zal die regio gevraagdworden een tweede persoon voor te dragen uit de kring
van leden van het Algemeen Bestuur, die geen zitting neemt in het Dagelijks Bestuur
maar wel lid is van de Raad van Commissarissenvan IBN. Op dezewijze blij? in de
ogen van het Algemeen Bestuur de gemeentelijkebestuurlijke betrokkenheid en
invloed op IBN geborgd.

Wij hebbenook gekeken naar de positie van de voorzitter van de Raad van
Commissarissen van IBN. Hij is thans qualitate qua tevens lid van het Dagelijks
Bestuur. Omdat het Algemeen Bestuur van mening is dat het lidmaatschapvan het
Dagelijks Bestuur voorbehoudenmoet zijn aan personen die politieke
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de taak van het
Werkvoorzieningschap,wordt voorgesteld om de voorzitter van de Raad van
Commissarissen van IBN in de toekomst geen lid meer te laten zijn van het Dagelijks
Bestuur maar hem of haar aan te wijzen als adviseur van het Dagelijks Bestuur.
Gezien het bovenstaandewordt voorgesteld artikel 14 van onze gemeenschappelijke
regeling, thans luidende:
“Artikel 14.
1. Het Dagelijks Bestuur bestaatuit:
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 Commissarissenvan IBN-HOLDING BV.
c. de te benoemen leden zoals bedoeld in dit lid onder a. worden voorgedragen
door de deelregio waaruit ze afkomstig zijn.
2. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur loopt gelijk met de
zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur.
3. De aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats door het
Algemeen Bestuur in de eerste vergadering van elke zittingsperiode.
4. De leden als bedoeldin lid 1 sub a van dit artikel houden op lid van het Dagelijks
Bestuur te zijn op de dag waarop zij ophoudenlid van het Algemeen Bestuur te
zijn.
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Het lid bedoeldin lid l, sub b van dit artikel houdt op lid van het Dagelijks Bestuur
te zijn op de dag waarop hij/zij ophoudt voorzitter van de Raad van
Commissarissenvan IBN-HOLDING BV te zijn.
De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen te allen tij de ontslagnemen. Zij dienen
dit schriftelijk in bij het Algemeen Bestuur.
In de gevallen, voorzien in de leden 4, 5 en 6, blijven de leden van het Dagelijks
Bestuur hun functie waarnemen, zolang in hun opvolging als lid van het Dagelijks
Bestuur nog niet is voorzien.
Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, voorziet het
Algemeen Bestuur ten spoedigstedaarin.
Gaat het openvallen van een plaats gepaardmet het openvallen van een plaats in
het Algemeen Bestuur, dan stelt het Algemeen Bestuur het aanwijzen van een
nieuw lid uit totdat de opengevallenplaats in het Algemeen Bestuur is bezet.
Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenisvan een lid van het Dagelijks Bestuur,
alsmedein geval een lid met de waameming van het voorzitterschapis belast, kan
het Algemeen Bestuur voorzien in de waarneming van de functie van het
desbetreffendelid van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur heeft naast hetgeen in dezeregeling is bepaaldtot taak:
het ontwerpen van het strategischplan, begroting, begrotingswijziging,
meerjarenbegroting,rekening en jaarverslag.
Aan het Dagelijks Bestuur behorenalle bevoegdhedenen verplichtingen die niet
bij deze regeling aan het Algemeen Bestuur zijn voorbehouden.”
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te wijzigen in:

Artikel 14.
Het Dagelijks Bestuur bestaatuit:
a. vijf leden die door het Algemeen Bestuur uit zijn midden worden aangewezen.
b. één lid is aíkomstig uit de deelregio die conform artikel 17 van dezeregeling
aan de beurt is voor het voordragen van de voorzitter.
c. vier leden zijn afkomstig uit de andere deelregio's, uit iedere deelregio twee,

dan de deelregio als bedoeld in het vorige lid.
d. de te benoemdenleden zoals bedoeld in dit lid onder a. worden voorgedragen
door de deelregio waaruit ze afkomstig zijn.
De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur loopt gelijk met de
zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur.
De aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats door het
Algemeen Bestuur in de eerste vergadering van elke zittingsperiode.
De leden als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel houden op lid van het Dagelijks
Bestuur te zijn op de dag waarop zij ophoudenlid van het Algemeen Bestuur te
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zijn.

De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen
dit schriftelijk in bij het Algemeen Bestuur.
In de gevallen, voorzien in de leden 4 en 5, blijven de leden van het Dagelijks
Bestuur hun functie waarnemen, zolang in hun opvolging als lid van het Dagelijks
Bestuur nog niet is voorzien.
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7. Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, voorziet het
Algemeen Bestuur ten spoedigstedaarin.
Gaat het openvallen van een plaats gepaardmet het openvallen van een plaats in
het Algemeen Bestuur, dan stelt het Algemeen Bestuur het aanwijzen van een
nieuw lid uit totdat de opengevallenplaats in het Algemeen Bestuur is bezet.
8. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenisvan een lid van het Dagelijks Bestuur,
alsmedein geval een lid met de waarnemingvan het voorzitterschapis belast, kan
het Algemeen Bestuur voorzien in de waarneming van de functie van het
desbetreffende lid van het Dagelijks Bestuur.
9. Het Dagelijks Bestuur heeft naast hetgeen in dezeregeling is bepaaldtot taak:
het ontwerpen van het strategischplan, begroting, begrotingswijziging,
meerjarenbegroting,rekening en jaarverslag.
10. Aan het Dagelijks Bestuur behorenalle bevoegdhedenen verplichtingen die niet
bij deze regeling aan het Algemeen Bestuur zijn voorbehouden.”
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2. Opheffing van de gemeente Maasdonk per 01-01-2015.
Voorgesteld wordt in de eerste alinea van de gemeenschappelijkeregeling de naam
“Maasdonk” te schrappenin de zin: “De raden, de collegesvan burgemeesteren
wethouders en de burgemeestersvan de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave,
Bernheze, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en
Veghel, ieder voor zover het zijn bevoegdhedenbetreft;”
x

l

B

U wordt verzocht om het ondertekendebesluit voor 4 november a.s. te retourneren naar:
WerkvoorzieningschapNoordoost-Brabant,mr. J.F.H.P. Canton, Postbus163,
5340 AD OSS).
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