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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling GR
Werkorganisatie Druten Wijchen
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Toestemming te verlenen voor het vaststellen van de wijzigingen voor de
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten Wijchen.
Aanleiding
Vanuit het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen
(hierna: GR WDW) is het verzoek gekomen om ook via digitale kanalen te kunnen
vergaderen. Dit is mogelijk, maar daarvoor moet de tekst van de gemeenschappelijke
regeling worden aangepast. Daarnaast treedt op 1 januari 2020 de Wet normalisatie
rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) in werking. Als gevolg hiervan moet ook een
aanpassing in de tekst plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt nog een aantal andere
aanpassingen doorgevoerd, waaronder het verwijderen van het streepje tussen Druten
en Wijchen en het verduidelijken van enkele artikelen en de toelichting.
Het bestuur van de GR WDW heeft het voorgenomen wijzigingsbesluit in haar
vergadering vastgesteld en legt dit nu aan beide colleges voor.
Op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
gaat het college van burgemeester en wethouders niet over tot het vaststellen van een
gewijzigde gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de
gemeenteraad. Deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
Eerdere besluiten
Datum
11 april
2017

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Treffen van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie DrutenWijchen

Gewenst resultaat
De tekst van de regeling aanpassen zodat digitaal vergaderen mogelijk wordt en de Wnra
erin verwerkt wordt alsmede het verduidelijken van enkele artikelen en de toelichting.
Argumenten
1.1
Vergaderen middels digitale kanalen
Vanuit het bestuur van de GR WDW is het verzoek gekomen om vergaderen op afstand
(door middel van digitale kanalen) mogelijk te maken. Hoewel in de regeling is
opgenomen dat een bestuurslid een plaatsvervanger kan afvaardigen, heeft dit niet de
voorkeur, vanwege de aanwezige dossierkennis bij de bestuursleden.
Anders dan bij een openbaar lichaam (met een algemeen bestuur en een dagelijks
bestuur) gelden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geen andere

Pagina 1 van 2

Openbaar

Zaaknummer: 28409

eisen voor het bestuur van een bedrijfsvoeringsorganisatie dan die genoemd in artikel
22, lid 2 Wgr (het bestuur moet ten minste 2 maal per jaar vergaderen).
Dat maakt dat de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling afspraken kunnen
maken omtrent de werkwijze in dat bestuur. De mogelijkheid van digitaal vergaderen
moet daarom worden vastgelegd in de tekst van de gemeenschappelijke regeling. Het
vastleggen ervan in de toelichting of reglement is niet voldoende.
De mogelijkheid van digitaal vergaderen verandert niets aan de andere opgenomen
waarborgen in de gemeenschappelijke regeling, zoals het quorum van 100% bij
stemming, het stemmen bij unanimiteit en de stemverhoudingen. Deze blijven onverkort
van toepassing.
1.2
Inwerkingtreding Wnra
Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. Als gevolg hiervan komt de CAR/UWO te
vervallen en treedt de CAO gemeenten in werking. Inmiddels is duidelijk geworden dat
gemeenschappelijke regelingen met personeel in dienst niet kunnen aansluiten bij de
CAO gemeenten. Er wordt nu een aparte werkgeversvereniging voor gemeentelijke
samenwerkende organisaties opgericht die afspraken gaat maken om te komen tot een
CAO samenwerkende organisaties. De tekst en toelichting moet hierop worden
aangepast.
1.3
Overige wijzigingen
Daarnaast wordt nog een aantal artikelen gewijzigd. Het betreft hier vooral het
verduidelijken van sommige artikelen en het aanpassen van onjuiste verwijzingen. Tot
slot wordt het streepje tussen Druten en Wijchen verwijderd. Ook de toelichting op
gemeenschappelijke regeling wordt op onderdelen aangepast en verduidelijkt.
Tegenargumenten en risico’s
N.v.t.
Financiële gevolgen
N.v.t.
Communicatie
Iedere deelnemer maakt het wijzigingsbesluit bekend in het digitale gemeenteblad op
overheid.nl.
In de Gemeenschappelijke Regeling is de gemeente Wijchen aangewezen om zorg te
dragen voor de bekendmaking. Dit zal gebeuren door het publiceren van de wijzigingen
in de Staatscourant. Na bekendmaking treedt de gewijzigde regeling in werking.
Uitvoering of Vervolgstappen
Op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
gaat het college van Burgemeester en Wethouders niet over tot het vaststellen van een
gewijzigde gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de
gemeenteraad. Deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
Na verkregen toestemming van uw raad is de gewijzigde regeling vastgesteld door het
college.
Geheimhouding:

Nee

Voorstel
Advies
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