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Geacht College,
Uw verzoek van 1 november 2016 om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) per 1 januari 2017 hebben wij ontvangen. Op grond van de
Gemeenschappelijke regeling IBO, art. 11, lid 6 sturen wij uw verzoek en ons advies met de aan
de toetreding verbonden voorwaarden door aan de colleges van de huidige deelnemende gemeenten. De commissie van Advies, bestaande uit de portefeuillehouders van de deelnemende
gemeenten komt op 5 december 2016 bijeen om over uw verzoek advies uit te brengen. Daarna
vindt in ons college als centrumgemeente voor de gemeenschappelijke regeling IBO medio december 2016 definitieve besluitvorming plaats.
Uw toetredingsverzoek is op 10 november jl. besproken met de hoofden van de afdelingen sociale zaken van de deelnemende gemeenten. Zij hebben kennis genomen van uw verzoek en
staan positief tegen uw toetreding per 1 januari 2017 en de aan de toetreding verbonden voorwaarden.
Hierop gelet hebben wij in onze vergadering van 22 november 2016 besloten om een positief
advies af te geven aan de huidige deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke regeling
IBO over uw verzoek tot toetreding per 1 januari 2017. In ons advies aan de deelnemende gemeenten hebben wij aan uw toetreding de volgende voorwaarden verbonden:
 Voor financiële compensatie van de ambtelijke kosten voor voorbereidende werkzaamheden betaalt de toetredende gemeente tot een GR een start fee. In dit geval is de startfee
€ 4.000, - (1,5% van begroting 2017 van het IBO).
 Het algemene uitgangspunt is dat de toetreding van de gemeente Druten tot de GR IBO
niet leidt tot structurele meerkosten voor de bestaande partijen.
Uw toetreding leidt tot aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling IBO. De aanpassing van
de regeling vergt een besluit tot het geven van toestemming ex artikel 1 Wgr van alle deelnemende gemeenten. Dat kan niet eerder plaatsvinden dan begin 2017.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

dr G.W. Goedmakers
secretaris a.i.
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