De gemeenteraad van Wijchen
16 670 Werken en Ondernemen
Beslisnota
Wijziging gemeenschappelijke regeling IBO
Wijchen, 10 januari 2017
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
Het college toestemming te geven de wijzigingen van de
Gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek vast te stellen.
Inleiding
De gemeente Druten heeft bij brief van 1 november 2016 het verzoek
ingediend om te mogen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling
Instituut Bijzonder Onderzoek. Wij hebben op 22 november 2016 besloten
een positief advies aan de huidige deelnemende gemeenten af te geven en
een tweetal voorwaarden te verbinden aan de toetreding. Zie daarvoor
bijlage 2.
Hiervoor is de gemeenschappelijke regeling IBO met een concept
wijzigingsbesluit aangepast. Voorts is de regeling in overeenstemming met
de nieuwe gemeentenamen gebracht en zijn enkele redactionele
wijzigingen doorgevoerd. Zie daarvoor bijlage 1.
Beoogd effect
Het Instituut Bijzonder Onderzoek verzorgt per 1 januari 2017 de
handhaving voor het gehele sociale domein voor de huidige deelnemende
gemeenten en de nieuw toetredende gemeente Druten.
Argumenten
1.1 Ons positieve advies over de toetreding van Druten is overgenomen
door de Commissie van Advies.
Op 5 december 2016 is de Commissie van Advies van de GR IBO bijeen
geweest. Zij heeft (unaniem) ingestemd met de toetreding van Druten bij
de GR IBO.
1.2 De toetreding van Druten leidt tot wijzigingen in de vastgestelde
begroting 2017 maar niet tot meerkosten voor de huidige deelnemende
gemeenten
Een van de voorwaarden op de toetreding van Druten heeft betrekking op
de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten. Die mag als
gevolg van de toetreding voor de huidige deelnemende gemeenten niet
stijgen. De begroting 2017 van het IBO is in onze vergadering van 28 juni
2016 vastgesteld. Alle wijzigingen leiden tot de eerste bijstelling van de
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begroting 2017 van het IBO. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke bijdragen
niet stijgen. Zie daarvoor de paragraaf financiën.
1.3 De toetreding van Druten bij de gemeenschappelijke regeling IBO past
in de voorgenomen samenwerking
Toetreding van Druten bij de GR IBO (Wijchen als centrumgemeente) ligt
in de lijn met de raadsbesluiten van 30 juni 2016 waarbij de
‘Kaderstellende nota samenwerking Druten-Wijchen’ door beide
gemeenteraden is vastgesteld.
1.4 De toetreding van Druten leidt tot herinrichting van de GR IBO waarbij
de uitkomsten van het rekenkamerrapport Munitax leidend zijn
Op meerdere terreinen wordt er in het sociale domein regionaal (in GR
verband) gewerkt. Met de toetreding van Druten tot de GR IBO is ook op
het gebied van handhaving de regionale samenwerking een feit.
Schaalvergroting leidt tot vermindering van kwetsbaarheid. Bij de
herinrichting van het IBO staan ook het kwaliteits- en het kostenaspect
centraal.
Eind januari 2017 vindt een inhoudelijk overleg plaats met de
medewerkers van het IBO en de Commissie van Advies.
Rekening houdende met het gestelde in het rekenkameronderzoek naar de
gemeenschappelijk regeling Munitax vormen onderstaande punten de
gesprekstof voor de “herinrichting van het IBO”.
 Het kostenaspect, de doorbelasting van de kosten en de
kostentoedeling;
 De kwantitatieve kwetsbaarheid in een breed speelveld (het gehele
sociale domein);
 De kwalitatieve kwetsbaarheid als gevolg van de nieuwe
handhavingstaken;
 Positie van het IBO in de samenwerking (vooral op WMO gebied) met
bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen;
 De kaders m.b.t. de informatievoorziening aan de colleges en raden
van de deelnemende gemeenten
Kanttekeningen
Geen
Financiën
De financiële consequenties als gevolg van de toetreding van Druten zijn
per deelnemende gemeente in onderstaand overzicht opgenomen:
Bijdrage
gemeenten

Beuningen
Berg en Dal
Heumen
Wijchen
Druten
Totaal

Primitieve
begroting
2017 in €,
vastgesteld
28 juni 2016
53.268
85.888
37.690
91.591
268.437
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Begroting
2017
uitbreiding
met Druten in
€
52.059
83.956
36.837
89.519
40.260
302.632

Verschil uitbreiding
Druten met
primitieve begroting
2017 in €
-1.209
-1.932
-853
-2.072
40.260
34.195

Uitvoering
De wijziging van de regeling vergt een besluit van alle deelenemende
colleges. De college’s kunnen pas besluiten nadat de raden hiervoor
toestemming hebben gegeven.
Na de wijziging en publicatie van de regeling vindt de “herinrichting” van
de GR IBO plaats. Eind januari 2017 vindt hierover een overleg plaats met
de medewerkers van de GR IBO en de Commissie van Advies. Zoals
aangegeven zijn de uitkomsten van het rekenkamerrapport Munitax
leidend.
Burgerparticipatie
n.v.t.
Bijlagen
1.
Regeling en concept wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
IBO.
2.
Besluit college 22 november 2016 en voorwaarden toetreding GR
IBO.
Gerelateerde stukken
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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De gemeenteraad van Wijchen
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Raadsbesluit
Wijziging gemeenschappelijke regeling IBO
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op:
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
10 januari 2017
besluit:
Het college toestemming te geven de wijzigingen van de
Gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek vast te
stellen.
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
…
De voorzitter,

De griffier,
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