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Samenvatting
Na de aangekondigde herindeling in onze regio nemen er vanaf 1 januari 2022 nog 6 gemeenten
deel aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (verder: GR
WVS NO-Brabant). Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen is het nodig de
gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen. Dit gaat in de eerste plaats om
redactionele wijzigingen in verband met het schrappen en wijzigen van diverse gemeentenamen.
Daarnaast is het voorstel om, gelet op de resterende 6 leden, het zwaartepunt over bestuurlijke
besluitvorming voortaan bij het Algemeen Bestuur te laten. Verder is er een correctie nodig van een
foutieve vernummering in de eerdere versie van de gemeenschappelijke regeling.
Aan uw raad vragen wij in te stemmen met de wijziging van de GR WVS NO-Brabant.
Voorgesteld besluit
De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant als volgt te wijzigen:
1. In de eerste alinea op pagina 1 de namen “Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis,
Landerd en Uden” te schrappen en te vervangen door “Land van Cuijk en Maashorst”.
2. In artikel 1 lid 1 sub i “Uden/Veghel” te vervangen door “Maashorst/Meierijstad”.
3. In artikel 10 lid 4 “42” te vervangen door “41”.
4. Aan artikel 10 een lid 8 toe te voegen, luidend: “Aan het Algemeen Bestuur behoren alle bevoegdheden
en verplichtingen toe die niet bij deze regeling of wet aan het Dagelijks Bestuur zijn voorbehouden”.
5. De tekst van artikel 14 lid 1 sub a te vervangen door “drie leden die door het Algemeen Bestuur uit zijn
midden, één per deelregio, worden aangewezen”.
6. Artikel 14 lid 1 sub b en c te schrappen en artikel 14 lid 1 sub d te vernummeren naar artikel 14 lid 1 sub
b.
7. Artikel 14 lid 10 te schrappen.
8. In artikel 17 lid 1 “Uden/Veghel” te vervangen door “Maashorst/Meierijstad”.

Inleiding
Als de aangekondigde herindelingen in onze regio per 1 januari 2022 van kracht zijn is het nodig om
de GR WVS NO-Brabant op onderdelen aan te passen. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill
en Sint Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden houden dan op te bestaan en worden respectievelijk
vervangen door Land van Cuijk en Maashorst. Naast de redactionele wijzigingen in die zin dat de
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namen van de gemeenten worden geschrapt en gewijzigd voor zover ze betrokken zijn bij de
herindeling is het nodig een foutieve vernummering te corrigeren. Het betreft een verwijzing in artikel
10 lid 4. In dit artikel wordt verwezen naar artikel 42 lid 1. Dit moet zijn artikel 41 lid 1.
Ook is het Algemeen Bestuur van mening dat doordat nu nog slechts 6 gemeenten deelnemen aan
de gemeenschappelijke regeling en het Algemeen Bestuur nog uit 6 leden zal bestaan, het meer voor
de hand ligt om het zwaartepunt over bestuurlijke besluitvorming voortaan bij het Algemeen Bestuur
te laten. Het Dagelijks Bestuur zal in de toekomst alleen een formeel wettelijke en administratieve
taak hebben.
Relatie met eerdere besluitvorming
De GR WVS NO-Brabant is voor het laatst gewijzigd in 2017 naar aanleiding van de vorming van
gemeente Meierijstad.
Beoogd resultaat
Na vaststellen van de wijzigingen is de GR WVS NO-Brabant weer actueel.
Argumenten
1.1 Door de gemeentelijke herindelingen is het nodig om de GR WVS NO-Brabant aan te passen
De namen van de huidige gemeenten zijn geschrapt en vervangen door de nieuwe namen voor
zover deze betrokken zijn bij de herindelingen.
1.2 Door het beperkt aantal deelnemers komt het zwaartepunt van de bestuurlijke besluitvorming bij
het Algemeen Bestuur te liggen
Het Algemeen Bestuur is van mening dat doordat nu nog slechts 6 gemeenten deelnemen aan
de gemeenschappelijke regeling en daarom het Algemeen Bestuur uit 6 leden zal bestaan, het
meer voor de hand ligt het zwaartepunt van bestuurlijke besluitvorming voortaan bij het
Algemeen Bestuur te laten. Hierdoor hebben alle deelnemende gemeenten de gelegenheid om
hun bestuurlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening te
dragen. Het Dagelijks Bestuur zal in de toekomst alleen een formeel wettelijke en
administratieve taak hebben.
1.3 Bevat meteen een correctie van een foutieve vernummering
Door eerdere wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling is een vernummering in de tekst
niet goed verwerkt. Het betreft een verwijzing in artikel 10 lid 4. In dit lid wordt verwezen naar
artikel 42 lid 1. Dit moet zijn artikel 41 lid 1. Deze correctie nemen we nu ook mee.
Risico’s
Instemming van tenminste drie vierde van de gemeenten, vertegenwoordigende tenminste drie vierde
van het inwonersaantal van het gebied is nodig.
Conform artikel 41 lid 1, kan de gemeenschappelijke regeling op voorstel van het Algemeen Bestuur
worden gewijzigd als de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters,
ieder voor zover zij bevoegd zijn, van tenminste drie vierde van de gemeenten, vertegenwoordigende
tenminste drie vierde van het inwoneraantal van het gebied dit besluiten.
Wij verwachten dat alle gemeenten instemmen met de voorgestelde wijzigingen maar zeker de
tenminste nodige drie vierde vertegenwoordiging.
Keuzemogelijkheden
Formeel kan de gemeenteraad er voor kiezen om de gemeenschappelijke regeling niet te wijzigen.
Daarmee voldoet de gemeenschappelijke regeling niet meer aan de wettelijke kaders waarmee het
niet instemmen met de wijziging geen reële keuzemogelijkheid is.
De gemeenteraad kan er ook voor kiezen alleen niet in te stemmen met het verleggen van de
zwaartekracht van de bestuurlijke beslissingen van het Dagelijks Bestuur naar het Algemeen Bestuur.
Gelet op de omvang van het Algemeen Bestuur en de volledige bestuurlijke vertegenwoordiging van
alle betrokken gemeenten is het een logische keuze hier wel te kiezen voor deze wijziging.
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Financiële gevolgen en dekking
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling heeft geen financiële gevolgen.
Communicatie
Dit voorstel is eerder besproken in het bestuurlijk overleg van het Werkvoorzieningschap.
Uitvoering en evaluatie
Na besluit door de gemeenteraad het besluit door de drie bestuursorganen laten ondertekenen en
verzenden aan het bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Voorgesteld besluit
De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant als volgt te wijzigen:
1. In de eerste alinea op pagina 1 de namen “Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis,
Landerd en Uden” te schrappen en te vervangen door “Land van Cuijk en Maashorst”.
2. In artikel 1 lid 1 sub i “Uden/Veghel” te vervangen door “Maashorst/Meierijstad”.
3. In artikel 10 lid 4 “42” te vervangen door “41”.
4. Aan artikel 10 een lid 8 toe te voegen, luidend: “Aan het Algemeen Bestuur behoren alle bevoegdheden
en verplichtingen toe die niet bij deze regeling of wet aan het Dagelijks Bestuur zijn voorbehouden”.
5. De tekst van artikel 14 lid 1 sub a te vervangen door “drie leden die door het Algemeen Bestuur uit zijn
midden, één per deelregio, worden aangewezen”.
6. Artikel 14 lid 1 sub b en c te schrappen en artikel 14 lid 1 sub d te vernummeren naar artikel 14 lid 1 sub
b.
7. Artikel 14 lid 10 te schrappen.
8. In artikel 17 lid 1 “Uden/Veghel” te vervangen door “Maashorst/Meierijstad”.
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