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Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon)

raadsbesluit :

Artikel 36 GRWRE

Voorgesteld besluit:
Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon), artikelen 27,30 en 31 conform
de bijlage.
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Onderwerp
Wijziging GRWRE

Voorstel
Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon), artikelen 27, 30 en 31 conform
de bijlage.

Inleiding
In het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn meerdere keren vragen gesteld over de

planning en control-cyclus (p en c cyclus). Met name de timing van het toezenden van de
verschillende stukken aan de raden, alsmede de vraag of ze ter informatie dan wel
zienswijze voorgelegd moeten worden, zorgde voor verwarring en vragen.

Dit is aanleiding geweest voor het verzoek om de GRWRE op deze onderdelen, de
hoofdstukken 9 en 10, opnieuw tegen het licht te houden. Het betreft de hoofdstukken
die zien op de informatieverstrekking en de financiën.
Parallel daaraan liep de vraag om de p en c cyclus van de GRWRE gelijk te laten lopen
met de cyclus van andere gemeenschappelijke regelingen in de regio.
De p en c cyclus en de teksten van onderstaande Gemeenschappelijke Regelingen zijn
gebruikt en de aanpassing van de GRWRE is gestroomlijnd met dezen, te weten:
. GR omgevingsdienst Brabant Zuid Oost
o GR GGD Brabant Zuid Oost
. GR Metropoolregio Eindhoven
o GR Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost

Beoogd resultaat
Aanpassing van artikel 27,30 en 31 van de GRWRE zodat de p en c cyclus gelijk loopt
voor de bovengenoemde regelingen en de begroting (kadernota), jaarrekening en
jaarverslag van de regelingen tegelijk en eenduidig worden aangeboden aan de raden,

Argumenten
In de bestuursvergadering van 12 december 2019 van de GRWRE is de gewijzigde tekst
van de regeling vastgesteld . Zie de bijlage voor de oude tekst en de gewijzigde tekst van
de artikelen 27, 30 en 31,

Kanttekeningen
Door de wijziging van de regeling vervalt het zogenoemde jaarlijkse "strategisch plan"
De afspraak met het bestuur van de GRWRE is dat het Strategisch plan voor 4 jaar wordt
opgemaakt ten tijde van het starten van een nieuwe raadsperiode. Het Strategisch plan
wordt vervolgens ter informatie naar uw raad gezonden.
Voorstelnr. 2020-08

pag.2

Datum vergadering: 31 maart 2020

De andere GR-'en hebben als beleid dat

bij aanvang van een nieuwe raad en een
bijeenkomst gepland wordt met de nieuwe raadsleden over de plannen. Er wordt door de
hen geen Strategisch Plan aangeboden. Het is niet in de Gemeenschappelijke Regelingen
(GR-'en) als zodanig opgenomen.
Kosten en dekking
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v,t.

Communicatie
Nadat de vijf raden van de deelnemende gemeente toestemming hebben gegeven voor
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, zal deze door de gemeente Eindhoven
worden gepubliceerd en hiermee een dag na publicatie van kracht worden,

Kernboodschap
Wijziging GRWRE m,b.t. de begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Vervolgprocedure en planning
Zie hierboven bij communicatie
Bijlagen onderdeel van het voorstel
Oude en nieuwe (gewijzigde) tekst artikelen 27, 30 en 31 Gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzien i ngschap Reg io Ei ndhoven.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeesteq

drs. J.W.F. Compagne

. J.W. Brenninkmeijer
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