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Eerste begrotingswijziging 201 6

Geacht college,

Aanleiding
Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam in 2014 was het de
bedoeling om een BVO (bedrijfsvoeringsorganisatie) op te richten. Echter de
wetswijziging die deze juridische variant mogelijk maakt, trad pas in werking op 1 januari
2015. Omdat de GR al medewerkers een contract moest aanbieden vóór deze datum
werd er door de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre voor gekozen tijdelijk een OL
(Openbaar Lichaam) op te richten met de intentie deze in de loop van 2015 om te zetten
naar een BVO.
De Tweede Kamer heeft medio maart 2015 een lnitiatief wetsvoorstel (TK 34 177)
ingediend, die de BVO weer ter discussie stelt. Dit is de reden om de omzetting van OL
naar BVO nog even uit te stellen en de landelijke discussie eerst af te wachten.

ln verband met de intentie om zo spoedig mogelijk een BVO op te richten is destijds
besloten de samenstelling van het Algemeen Bestuur gelijk aan het Dagelijks Bestuur te
laten zijn. Omdat omzetting naar een BVO nog enige tijd op zich laat wachten is het
echter noodzakelijk geworden het aantal leden van het Algemeen Bestuur uit te breiden.
Op grond van artikel 14 lid 3 Wgr is het namelijk niet toegestaan dat de leden van het
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur exact hetzelfde zijn.

Verder zijn er nog een aantal verbeteringen aangebracht die meer in overeenstemming
zijn met de praktijk. U vindt de gewijzigde regeling in de bijlage.
Voor het wijzigen van de GR dienen de colleges wel toestemming te hebben van de
gemeenteraden. lndien de GR is gewijzigd, moeten de colleges uit hun midden elk een
nieuw lid voor het Algemeen Bestuur benoemen. De aanpassing van de GR moet
gemeld worden bij Gedeputeerde Staten.

Eerste begrotingswijziging 2016.
Op 1 oktober 2015 is er een tweede begrotingswijziging 2015 vastgesteld. Met deze
begrotingswijziging werd de capaciteit met 4,5 FTE uitgebreid en de flexibele schil
teruggebracht naar maximaal 0,5 FTE. Deze wijziging werd pas vastgesteld ná het vast
stellen van de begroting 2016. Om de begroting 2016 in lijn te brengen met die
ontwikkeling moet de begroting 2016 formeel gewijzigd worden. Deze vindt u terug in de
eerste begrotingswijziging 2016.
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Uw reactie.
Graag zien wij uw reactie tegemoet, zodat we de wijzigingen kunnen venrerken en
doorgeven aan de provincie en aan de kamer van Koophandel.

Met vriendelijke g

Dhr. M Jeucken
Voorzitter

Mevr. H . Balk
vicevoorzitter
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