
  

        

                                             Bijlage II     

 

Aan: Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 

 

Van: Het Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 

 

Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap  

 Noordoost-Brabant 

 

1. Inleiding. 

 

Op dit moment nemen de navolgende 11 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant: 

Oss, Bernheze, Landerd, Boekel, Meierijstad, Uden, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en  

St. Hubert, Sint Anthonis. 

Na de aangekondigde herindeling in onze regio zullen nog 6 gemeenten deelnemen aan de 

gemeenschappelijke regeling, te weten: 

Oss, Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad, Land van Cuijk.  

In dit memo wordt toegelicht in hoeverre de gemeenschappelijke regeling aanpassing behoeft 

als gevolg van de aangekondigde gemeentelijke herindelingen.  

In paragraaf 2 worden de noodzakelijke/gewenste aanpassingen toegelicht.  

In paragraaf 3 is aangegeven hoe de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling eruit 

zullen zien. Na controle is verder gebleken dat als gevolg van eerdere wijzigingen van de 

gemeenschappelijke regeling, een vernummering in de tekst niet goed is verwerkt. Het betreft 

een verwijzing in artikel 10 lid 4. In dit lid wordt verwezen naar artikel 42 lid 1. Dit moet zijn 

artikel 41 lid 1. Deze correctie wordt nu ook meegenomen. 

 

2. Aanpassingen gemeenschappelijke regeling. 

 

2.1. Redactionele wijziging. 

De herindelingen hebben als gevolg dat het aantal deelnemende gemeenten fors daalt van 11 

naar 6. In de redactie van de gemeenschappelijke regeling zal dit moeten worden aangepast. 

Inhoudelijk heeft dit verder geen gevolgen.  

In paragraaf 3 van dit memo is concreet aangegeven welke redactionele wijzigingen nodig zijn. 

 

2.2. Samenstelling Dagelijks Bestuur. 

In artikel 14 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de leden van het 

Dagelijks Bestuur nimmer de meerderheid mogen uitmaken in het Algemeen Bestuur. Ervan 

uitgaande dat we vasthouden aan het systeem dat iedere gemeente 1 AB-lid aanwijst, betekent 

dat in onze situatie dat het Dagelijks Bestuur na de geplande herindeling bestaat uit maximaal 3 

leden (incl. voorzitter). 

Het Dagelijks Bestuur kan dus niet meer, net als nu, uit 5 leden bestaan.  



 

  

 

 

 

Voorgesteld wordt om in de toekomst het Dagelijks Bestuur uit 3 leden, 1 per deelregio, te 

laten bestaan en het voorzitterschap zoals gebruikelijk bij toerbeurt te laten rouleren. 

 

2.3. Verhouding Algemeen Bestuur/ Dagelijks Bestuur. 

Beide bestuursorganen hebben hun eigen bevoegdheden. Soms zijn die op grond van de wet 

toegekend, soms op grond van de gemeenschappelijke regeling zelf. Zo is bijvoorbeeld het 

Algemeen Bestuur op grond van de wet bevoegd om de jaarstukken vast te stellen en op grond 

van de eigen gemeenschappelijke regeling bevoegd om besluiten te nemen, welke strekken tot 

de uitoefening van aandeelhoudersbevoegdheden van IBN-HOLDING BV. In dit verband is 

ook artikel 14 lid 10 van belang. Dit is een soort vangnetartikel waarin is bepaald dat aan het 

Dagelijks Bestuur alle bevoegdheden worden toebedeeld die niet aan het Algemeen Bestuur 

zijn voorbehouden. Met name in de periode tot 2015, toen er nog geen Participatiewet was en 

de uitvoering van de Wsw nog veel bestuurlijke besluitvorming met zich meebracht, zorgde dit 

ervoor dat het zwaartepunt qua bestuurlijke activiteiten niet bij het Algemeen Bestuur maar bij 

het Dagelijks Bestuur lag. De invulling van de DB-zetels was in die tijd ook regelmatig 

onderwerp van discussie tussen deelnemende gemeenten. Met de komst van de Participatiewet 

is de Wsw veel beleidsarmer geworden en is de bestuurlijke discussie meer naar het Algemeen 

Bestuur verschoven. 

Nu het aantal deelnemende gemeenten fors vermindert van 11 naar 6 lijkt het praktischer om 

het Algemeen Bestuur zoveel mogelijk te gebruiken als besluitvormend bestuursorgaan voor 

het Werkvoorzieningschap. Met 6 leden lijkt dat ook goed praktisch werkbaar. Bij staking van 

stemmen zou de voorzitter dan een beslissende stem kunnen hebben. 

 

Voorgesteld wordt om in de toekomst door het Dagelijks Bestuur alleen nog de aan dat orgaan 

wettelijk voorbehouden bevoegdheden te laten uitvoeren en alle overige bevoegdheden toe te 

bedelen aan het Algemeen Bestuur. Daarmee hebben alle deelnemende gemeenten de 

mogelijkheid om bestuursverantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van de Wsw. 

In paragraaf 3 van dit memo is concreet aangegeven welke wijzigingen daarvoor nodig zijn. 

 

3. Voorgestelde wijzigingen gemeenschappelijke regeling. 

 

De gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd indien driekwart van de deelnemende 

gemeenten, die gezamenlijk minstens driekwart van het totale inwonertal van de regio 

vertegenwoordigen, daartoe besluiten. Indien de bovenstaande voorstellen worden 

overgenomen moet de gemeenschappelijke regeling als volgt worden aangepast: 

 

1. In de eerste alinea op pagina 1 worden de namen “Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. 

Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden” geschrapt en vervangen door “Land van Cuijk en 

Maashorst”. 

2. In artikel 1 lid 1sub i wordt “Uden/Veghel” vervangen door “Maashorst/Meierijstad”. 

3. In artikel 10 lid 4 wordt “42” vervangen door “41”. 

 



 

 

 

 

 

4. Aan artikel 10 wordt een lid 8 toegevoegd luidend: “Aan het Algemeen Bestuur behoren alle 

bevoegdheden en verplichtingen toe die niet bij deze regeling of wet aan het Dagelijks 

Bestuur zijn voorbehouden.” 

5. De tekst van artikel 14 lid 1 sub a wordt vervangen door “drie leden die door het Algemeen 

Bestuur uit zijn midden, één per deelregio, worden aangewezen.” 

6. Artikel 14 lid 1 sub b en sub c worden geschrapt en artikel 14 lid 1 sub d wordt vernummerd 

naar artikel 14 lid 1 sub b. 

7. Artikel 14 lid 10 wordt geschrapt. 

8. In artikel 17 lid 1 wordt “Uden/Veghel” vervangen door “Maashorst/Meierijstad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:  

Ter informatie is bijgevoegd de concept gemeenschappelijke regeling waarin de bovenstaande 

wijzigingen zijn verwerkt.  


