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1. Inleiding  

Onderstaand worden de wijzigingsvoorstellen toegelicht. Daarna volgt een vergelijkingstabel met 

toelichting en een conceptvoorstel voor het besluit tot wijziging van de tekst van de GR Werkzaak 

Rivierenland met separate toelichting. 

2. Wijzigingsvoorstellen GR Werkzaak Rivierenland 

2.1 Taken van de GR Werkzaak Rivierenland (artikel 4) 

In artikel 4 van de huidige de GR Werkzaak Rivierenland zijn de taken opgenomen en in artikel 5 de 

overige taken (‘pluspakket’). De volgende voorstellen tot wijziging worden gedaan: 

• In artikel 4 , eerste lid, staat nog de Wet participatiebudget. Deze wet is vervallen per 1 januari 

2015 en is bij de laatste wijziging van de GR Werkzaak Rivierenland niet verwijderd uit de 

opsomming van taken van de GR Werkzaak Rivierenland. Voorgesteld wordt om de Wet 

participatiebudget te verwijderen in het eerste lid. 

• De deelnemers, met uitzondering van Buren en Neder-Betuwe, gaan de re-integratie van 

klantgroep 4 gezamenlijk binnen GR Werkzaak Rivierenland uitvoeren (op termijn). West Maas en 

Waal en West Betuwe gaan dat als eersten binnen GR Werkzaak Rivierenland laten uitvoeren, de 

andere gemeenten volgen op termijn. In de tekst van de GR wordt deze wijze van uitvoering 

opgenomen in art. 4, tweede lid. 

2.2 De wijze van besluitvorming binnen het AB (artikel 14) GR Werkzaak Rivierenland 

In de huidige tekst van de GR (artikel 14 lid 1) is opgenomen dat indien een gewone meerderheid van 

het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is, het AB kan beraadslagen en besluiten nemen. Het 

gaat in deze bepaling om het quorum: het vereiste aantal AB leden dat aanwezig moet zijn – het ziet 

dus niet op de wijze van besluitvorming door het AB zelf. In de tekst van artikel 14 - en in de andere 

bepalingen van de GR - is niet vastgelegd op welke wijze een besluit tot stand komt c.q. met welke 

meerderheid van stemmen een besluit tot stand komt.  

In de praktijk is tot op heden gebruik gemaakt van besluitvorming bij gewone meerderheid van 

stemmen (‘de helft+1’). In het wijzigingsvoorstel voor artikel 14 wordt voorgesteld deze staande 

praktijk als uitgangspunt te nemen. Het AB kan na wijziging van de GR besluiten nemen met een 

gewone meerderheid van stemmen. 

 

Memo  
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2.3 Stem van de voorzitter in het DB is doorslaggevend (artikel 18) 

In artikel 18 lid 2 van de GR Werkzaak Rivierenland  staat: ‘Staken de stemmen (in het DB) dan is de 

stem van de voorzitter doorslaggevend’. 

Het wordt aanbevolen om het tweede lid te verwijderen. De voorzitter van het DB is ook voorzitter van 

het AB en de voorzitter heeft daarmee een bepaalde mate van doordrukkingsmacht vanuit het DB naar 

het AB en de besluitvorming in het AB (zie ook art. 20 lid 2 GR Werkzaak Rivierenland waarin staat dat 

de voorzitter de stukken van het AB en DB ondertekent). Een doorslaggevende stem van de voorzitter 

kan hem/haar in een lastige positie brengen en daarom is dit artikel aangepast. 

2.4 De verdeelsystematiek en financiering GR Werkzaak Rivierenland (artikel 31) 

De verdeelsystematiek is in de huidige GR opgenomen in artikel 31 lid 2 en 3 en dit wordt als volgt 

gewijzigd: 

Artikel 31 - Bekostiging (nieuw) 

1. In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter dekking van alle kosten van 

het openbaar lichaam. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de deelnemers er steeds zorg voor zullen 

dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 

verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.  

2. Deelnemers betalen een bijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening gelijk aan het saldo van de 

kosten en de opbrengsten van Werkzaak Rivierenland die aan de Wet sociale werkvoorziening kunnen 

worden toegerekend.  

3. Voor de financiering van de niet Wsw gerelateerde taken geldt het volgende:  

a. financiering vindt plaats vanuit gemeentelijke bijdragen.  

b. de bijdrage per deelnemer wordt als volgt vastgesteld:  

i. deelnemers brengen hun specifieke budgetten in, die zij voor de Participatiewet ontvangen op 

basis van de stand septembercirculaire jaar ‘t’.  

ii. deelnemers brengen de middelen in die zij ontvangen via het gemeentefonds en specifiek aan 

de Participatiewet kunnen worden toegerekend op basis van de stand septembercirculaire jaar ‘t’.  

iii. Het verschil tussen de begroting en de inbreng vanuit specifieke budgetten en de aan de 

Participatiewet toe te rekenen middelen in het gemeentefonds wordt verdeeld naar rato van het 

aantal cliënten. Het aantal cliënten wordt berekend door het aantal bijstandsuitkeringen en 

loonkostensubsidies bij elkaar op te tellen (stand septembercirculaire gemeentefonds). 

iv. deelnemers die klantgroep 4 nog niet hebben overgedragen aan Werkzaak Rivierenland betalen 

95% van het participatiebudget. 

c. In jaar ‘t+1’ vindt de definitieve afrekening plaats op basis van de realisaties in jaarrekening jaar ‘t’.  

4. De deelnemers betalen maandelijks op basis van de in de begroting bepaalde bedragen hun 

bijdrage aan het openbaar lichaam. 

5. Indien aan de orde kan in afwijking van de in lid 3 onderdeel b genoemde septembercirculaire de 

decembercirculaire gehanteerd worden. 

2.5 Kleine wijzigingen GR Werkzaak Rivierenland 

Onderstaande voorstellen betreffen kleinere wijzigingen in de GR, die geen al te grote impact hebben 

op de praktijk. Aangezien de GR nu gewijzigd wordt, is het aan te raden deze aanpassingen over te 

nemen zodat de GR weer up-to-date is. 

I. Er zijn in de huidige GR Werkzaak Rivierenland een aantal kleine ‘schoonheidsfoutjes’ aangetroffen: 
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• Artikel 1, lid 2 

• Artikel 6, onderdeel d 

• Artikel 10 lid 2 

• Artikel 32 lid 1 

II. Daarnaast staan er nog enkele bepalingen in die niet meer relevant zijn omdat ze alleen ten tijde 

van het oprichten van de GR Werkzaak Rivierenland nodig waren. Het betreft de volgende artikelen: 

• Artikel 39 

• Artikel 40 lid 2 

Voorgesteld wordt om deze kleine wijzigingen mee te nemen bij de wijziging van de GR Werkzaak 

Rivierenland. 
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2.6 Verschillentabel GR Werkzaak Rivierenland 

In onderstaande tabel zijn de huidige bepalingen van de GR opgenomen met daarnaast de bepalingen 

die wijzigen. 

Huidige tekst Nieuwe tekst onderstreept/doorgehaald wat 

vervalt 

Artikel 1: 

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt 

verstaan onder: 

a. deelnemer: het bestuursorgaan dat deze 

regeling heeft getroffen; 

b. het samenwerkingsgebied : het grondgebied van 

de deelnemende gemeenten; 

c. het openbaar lichaam : het openbaar lichaam zoals 

bedoeld in artikel 2; 

d. het personeel: het personeel in dienst van het 

openbaar lichaam; 

e. werkzoekende: een persoon in een werktraject 

en/of als ontvanger van een uitkering via het 

openbaar lichaam; 

f. de WGR: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

g. Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van 

Gelderland; 

2. Onder openbaar lichaam worden tevens de 

organen (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 

voorzitter) verstaan.  

3. Onder deelnemer wordt tevens begrepen de 

publiekrechtelijke rechtspersoon waarvan de 

deelnemer bestuursorgaan is. 

 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Geen nieuwe tekst. Lid 2 vervalt en huidig lid 3 wordt 

nieuw lid 2. Artikel 1 wordt als volgt: 

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen 

1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt 

verstaan onder: 

a. deelnemer: het bestuursorgaan dat deze 

regeling heeft getroffen; 

b. het samenwerkingsgebied : het grondgebied van 

de deelnemende gemeenten; 

c. het openbaar lichaam : het openbaar lichaam zoals 

bedoeld in artikel 2; 

d. het personeel: het personeel in dienst van het 

openbaar lichaam; 

e. werkzoekende: een persoon in een werktraject 

en/of als ontvanger van een uitkering via het 

openbaar lichaam; 

f. de WGR: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

g. Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van 

Gelderland.  

2. Onder openbaar lichaam worden tevens de 

organen (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en 

voorzitter) en de medewerkers van het openbaar 

lichaam verstaan.  

3 2. Onder deelnemer wordt tevens begrepen de 

publiekrechtelijke rechtspersoon waarvan de 

deelnemer bestuursorgaan is. 

Artikel 4 

 

Artikel 4 – Taken 

1. De uitvoering van alle taakonderdelen van de 

Participatiewet (inclusief de individuele studietoeslag 

en de bijzondere bijstand voor levensonderhoud), de 

Wet Participatiebudget, het Besluit Bijstandsverlening 

Zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening en de 

SUWI-wet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid 

worden de volgende taakonderdelen van overdracht 

uitgezonderd: de niet op toeleiding naar werk 

gerichte begeleiding van werkzoekenden uit 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Artikel 4 – Taken 

1. De uitvoering van alle taakonderdelen van de 

Participatiewet (inclusief de individuele studietoeslag 

en de bijzondere bijstand voor levensonderhoud), de 

Wet Participatiebudget, het Besluit Bijstandsverlening 

Zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening en de 

SUWI-wet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid 

worden de niet op toeleiding naar werk gerichte 

begeleiding van werkzoekenden uit klantgroep 4 

alleen uitgevoerd voor West Maas en Waal en West 
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klantgroep 4 en de niet in het eerste lid genoemde 

taakonderdelen van de bijzondere bijstand.  

3. De deelnemers dragen aan het openbaar lichaam 

hun bevoegdheden over op grond van de in het 

eerste lid genoemde regelgeving. 

4. Voorts is het openbaar lichaam belast met: 

a. de uitvoering van algemene maatregelen van 

bestuur en de uitvoeringsregelingen van de in het 

eerste lid genoemde regelgeving; 

b. de uitvoering van nieuwe wet- of regelgeving die in 

de plaats treedt van of samenhangt met de in het 

eerste lid genoemde regelgeving 

c. het voorbereiden van beleid en verordeningen 

voortvloeiend uit de in lid 1 genoemde taken en 

taakonderdelen, inclusief het daarbij behorende 

overleg met een regionale cliëntenraad; 

d. de taak en bevoegdheid om te besluiten op 

bezwaarschriften die in het kader van de uitgeoefende 

taken worden ingediend; 

e. de behandeling en afhandeling van klachten op 

basis van de door het algemeen bestuur vast te 

stellen interne en externe klachtenregeling; 

f. het oprichten, exploiteren en in stand houden van 

activiteiten voor industriële werkzaamheden, facilitaire 

dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, 

gericht op het behouden dan wel bevorderen van de 

arbeidsbekwaamheid van de cliënt, mede met het oog 

op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder 

normale omstandigheden. 

5. Ten behoeve van een deelnemer aan deze regeling 

kan, op verzoek van die deelnemer, de taak als 

genoemd in het eerste lid niet volledig worden 

uitgevoerd. In deze regeling wordt opgenomen voor 

welke deelnemer en voor welke taak dit geldt.  

6. Indien op grond van het bepaalde in het vijfde lid 

deze taak voor een deelnemer niet wordt uitgevoerd 

worden, in afwijking van het bepaalde in artikel 31, de 

kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze 

taak, niet ten laste van deze deelnemer gebracht.  

7. De taak genoemd in het eerste lid wordt door het 

openbaar lichaam niet volledig uitgevoerd voor de 

gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West - Betuwe en 

West Maas en Waal. Voor Buren en Neder-Betuwe 

wordt alleen de taak Wet sociale werkvoorziening 

uitgevoerd en voor West Maas en Waal alle taken 

behalve de Wet sociale werkvoorziening. Voor West 

Betuwe geldt dat de uitvoering van de taak Wet 

Sociale werkvoorziening voor de oude gemeente 

Lingewaal bij de gemeenschappelijke regeling Avres 

blijft.  

Betuwe en vanaf 2025 voor de andere deelnemers, 

met uitzondering van Buren en Neder-Betuwe.    

3. De deelnemers dragen aan het openbaar lichaam 

hun bevoegdheden over op grond van de in het 

eerste lid genoemde regelgeving. 

4. Voorts is het openbaar lichaam belast met: 

a. de uitvoering van algemene maatregelen van 

bestuur en de uitvoeringsregelingen van de in het 

eerste lid genoemde regelgeving; 

b. de uitvoering van nieuwe wet- of regelgeving die in 

de plaats treedt van of samenhangt met de in het 

eerste lid genoemde regelgeving 

c. het voorbereiden van beleid en verordeningen 

voortvloeiend uit de in lid 1 genoemde taken en 

taakonderdelen, inclusief het daarbij behorende 

overleg met een regionale cliëntenraad; 

d. de taak en bevoegdheid om te besluiten op 

bezwaarschriften die in het kader van de uitgeoefende 

taken worden ingediend; 

e. de behandeling en afhandeling van klachten op 

basis van de door het algemeen bestuur vast te 

stellen interne en externe klachtenregeling; 

f. het oprichten, exploiteren en in stand houden van 

activiteiten voor industriële werkzaamheden, facilitaire 

dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, 

gericht op het behouden dan wel bevorderen van de 

arbeidsbekwaamheid van de cliënt, mede met het oog 

op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder 

normale omstandigheden. 

5. Ten behoeve van een deelnemer aan deze regeling 

kan, op verzoek van die deelnemer, de taak als 

genoemd in het eerste lid niet volledig worden 

uitgevoerd. In deze regeling wordt opgenomen voor 

welke deelnemer en voor welke taak dit geldt.  

6. Indien op grond van het bepaalde in het vijfde lid 

deze taak voor een deelnemer niet wordt uitgevoerd 

worden, in afwijking van het bepaalde in artikel 31, de 

kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze 

taak, niet ten laste van deze deelnemer gebracht.  

7. De taak genoemd in het eerste lid wordt, 

onverminderd het tweede lid, door het openbaar 

lichaam niet volledig uitgevoerd voor de gemeenten 

Buren, Neder-Betuwe, West - Betuwe en West Maas 

en Waal. Voor Buren en Neder-Betuwe wordt alleen 

de taak Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd en 

voor West Maas en Waal alle taken behalve de Wet 

sociale werkvoorziening. Voor West Betuwe geldt dat 

de uitvoering van de taak Wet Sociale 

werkvoorziening voor de oude gemeente Lingewaal 

bij de gemeenschappelijke regeling Avres blijft. 

 

Art. 6 d: 

d. bestuurscommissies (indien ingesteld). 

Wijzigingsvoorstel: artikel 6 

d. commissies als bedoeld in artikel 19. 
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Art. 10 lid 2: 

 

Artikel 10 – Bevoegdheden algemeen bestuur 

1. Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze 

regeling en de WGR, welke niet aan het dagelijks 

bestuur of de voorzitter zijn opgedragen behoren aan 

het algemeen bestuur. 

2. Het algemeen bestuur kan indien hij daartoe 

besluit, aan het dagelijks bestuur hem toekomende 

bevoegdheden overdragen met inachtneming van de 

bepalingen van de Gemeentewet; met uitzondering 

van: 

a. De vaststelling van de begroting en wijzigingen(en) 

daarvan, en 

b. De vaststelling van de rekening 

c. Het liquidatieplan 

d. De financiële verordening (artikel 212 

Gemeentewet) en wijziging daarvan 

e. Het deelnemen van het openbaar lichaam in een 

andere rechtspersoon; 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Art. 10 – Bevoegdheden algemeen bestuur 

1.  Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze 

regeling en de WGR, welke niet aan het dagelijks 

bestuur of de voorzitter zijn opgedragen behoren aan 

het algemeen bestuur. 

2. Het algemeen bestuur kan indien hij daartoe 

besluit, aan het dagelijks bestuur hem toekomende 

bevoegdheden overdragen met inachtneming van de 

bepalingen van de Gemeentewet en artikel 33a, 

tweede lid, van de WGR.  

3. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet 

overdragen de bevoegdheid tot: 

a. de vaststelling van de begroting en wijzigingen(en) 

daarvan, en 

b. de vaststelling van de jaarrekening 

c. het liquidatieplan 

d. de financiële verordening (artikel 212 

Gemeentewet) en wijziging daarvan 

e. het deelnemen van het openbaar lichaam in een 

andere rechtspersoon. 

Artikel 14: 

 

Artikel 14 – Besluitvorming 

1. Het algemeen bestuur kan beraadslagen en 

besluiten wanneer de gewone meerderheid van het 

aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

2. Indien de meerderheid van het aantal zitting 

hebbende leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter 

een nieuwe vergadering. De oproepingsbriefjes tot 

deze vergadering melden de te behandelen zaken. In 

deze nieuwe vergadering wordt een besluit genomen 

door de dan tegenwoordige leden. 

3. Elke deelnemer heeft één stem.  

4. Indien bij het nemen van een besluit door geen van 

de leden stemming wordt gevraagd, wordt het 

voorstel geacht te zijn aangenomen. Als de stemmen 

staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

5. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel 

aan de stemming over een aangelegenheid die hem 

rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 

waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Een 

benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij 

behoort tot de personen tot wie de keuze door een 

voordracht of bij een herstemming is beperkt. 

6. Bij staken van stemmen over personen tot wie de 

keuze door een voordracht of bij een herstemming is 

beperkt, wordt in dezelfde vergadering een 

herstemming gehouden. Staken bij deze stemming de 

stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 

 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Artikel 14 – Besluitvorming 

1. Het algemeen bestuur kan beraadslagen en 

besluiten wanneer de gewone meerderheid van het 

aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 

2. Indien de meerderheid van het aantal zitting 

hebbende leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter 

een nieuwe vergadering. De oproepingsbriefjes tot 

deze vergadering melden de te behandelen zaken. In 

deze nieuwe vergadering wordt een besluit genomen 

door de dan tegenwoordige leden. 

3. Elke deelnemer heeft één stem. Besluiten worden 

genomen met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

4. Indien bij het nemen van een besluit door geen van 

de leden stemming wordt gevraagd, wordt het 

voorstel geacht te zijn aangenomen. Als de stemmen 

staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

5. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel 

aan de stemming over een aangelegenheid die hem 

rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 

waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Een 

benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij 

behoort tot de personen tot wie de keuze door een 

voordracht of bij een herstemming is beperkt. 

6. Bij staken van stemmen over personen tot wie de 

keuze door een voordracht of bij een herstemming is 

beperkt, wordt in dezelfde vergadering een 

herstemming gehouden. Staken bij deze stemming de 

stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 
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Artikel 18: 

 

Artikel 18 – Vergaderingen 

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste viermaal 

per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig 

oordeelt. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

2. De besluitvorming vindt plaats bij gewone 

meerderheid; bij het staken van stemmen is de stem 

van de voorzitter doorslaggevend.  

3. De directeur van het openbaar lichaam woont de 

vergaderingen bij en heeft daarin een adviserende 

stem. 

4. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd de 

vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen. 

5. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde 

vaststellen voor zijn vergaderingen en andere 

werkzaamheden en zendt dat ter kennisneming aan 

het algemeen bestuur. 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Artikel 18 – Vergaderingen 

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste viermaal 

per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig 

oordeelt. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

2. De besluitvorming vindt plaats bij gewone 

meerderheid.; bij het staken van stemmen is de stem 

van de voorzitter doorslaggevend.  

3. De directeur van het openbaar lichaam woont de 

vergaderingen bij en heeft daarin een adviserende 

stem. 

4. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd de 

vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen. 

5. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde 

vaststellen voor zijn vergaderingen en andere 

werkzaamheden en zendt dat ter kennisneming aan 

het algemeen bestuur. 

Artikel 31: 

 

Artikel 31 – Bekostiging 

1. In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente 

verschuldigd is ter dekking van alle kosten van het 

openbaar lichaam. Daarbij geldt als uitgangspunt dat 

de deelnemers er steeds zorg voor zullen dragen dat 

het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende 

middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen 

jegens derden te kunnen voldoen 

2. Het openbaar lichaam ontvangt van de deelnemers 

de volgende bijdragen: 

a. de uitvoeringkosten, daaronder begrepen de kosten 

van leningen en andere verstrekkingen die 

voortvloeien uit de uitvoering van wet- en regelgeving 

als bedoeld in artikel 4 van deze regeling;  

b. het Participatiebudget van de Participatiewet 

(inclusief middelen voor WSW zittend bestand); 

c. het Inkomensdeel van de Participatiewet (inclusief 

loonkostensubsidies). 

3. Op de bijdragen als bedoeld in het tweede lid, sub 

b brengen de deelnemers de ontvangsten uit 

vorderingen in aftrek, alsmede 5% van de middelen 

van het Participatiebudget van de Participatiewet 

(exclusief middelen voor WSW zittend bestand) voor 

participatietrajecten voor werkzoekenden groep 4.  

4. De deelnemers betalen maandelijks op basis van de 

in de begroting bepaalde bedragen hun bijdrage aan 

het openbaar lichaam. 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Artikel 31 - Bekostiging 

1. In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente 

verschuldigd is ter dekking van alle kosten van het 

openbaar lichaam. Daarbij geldt als uitgangspunt dat 

de deelnemers er steeds zorg voor zullen dragen dat 

het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende 

middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen 

jegens derden te kunnen voldoen.  

2. Deelnemers betalen een bijdrage voor de Wet 

sociale werkvoorziening gelijk aan het saldo van de 

kosten en de opbrengsten van Werkzaak Rivierenland 

die aan de Wet sociale werkvoorziening kunnen 

worden toegerekend.  

3. Voor de financiering van de niet Wsw gerelateerde 

taken geldt het volgende:  

a. financiering vindt plaats vanuit gemeentelijke 

bijdragen.  

b. de bijdrage per deelnemer wordt als volgt 

vastgesteld:  

i. deelnemers brengen hun specifieke middelen in, die 

zij voor de taken zoals bedoeld in artikel 4 ontvangen 

op basis van de stand bij de septembercirculaire jaar 

‘t’.  

ii. deelnemers brengen de middelen in die zij 

ontvangen via het gemeentefonds en specifiek aan de 

taken zoals bedoeld in artikel 4 kunnen worden 

toegerekend op basis van de stand 

septembercirculaire jaar ‘t’.  

iii. Het verschil tussen de begroting, zoals bedoeld in 

artikel 29, eerste lid, en de inbreng vanuit specifieke 

middelen, zoals bedoeld in het derde lid, onderdeel b, 

onder i, en de aan de taken zoals bedoeld in artikel 

toe te rekenen middelen in het gemeentefonds, zoals 
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bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onder ii, wordt 

verdeeld naar rato van het aantal cliënten. Het aantal 

cliënten wordt berekend door het aantal 

bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bij elkaar 

op te tellen (stand septembercirculaire 

gemeentefonds). 

iv. deelnemers die klantgroep 4 nog niet hebben 

overgedragen aan Werkzaak Rivierenland betalen 

95% van het participatiebudget.  

c. In jaar ‘t+1’ vindt de definitieve afrekening plaats op 

basis van de realisaties in jaarrekening jaar ‘t’. 

4. De deelnemers betalen maandelijks op basis van de 

in de begroting bepaalde bedragen hun bijdrage aan 

het openbaar lichaam. 

5. Indien aan de orde kan in afwijking van de in lid 3 

onderdeel b genoemde septembercirculaire de 

decembercirculaire gehanteerd worden. 

Artikel 32: 

 

Artikel 32 – Archief 

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de 

archiefbescheiden van de bestuursorganen ingesteld 

bij de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig 

de regelgeving die geldt binnen de gemeente Tiel. 

2. De aangestelde archivaris oefent toezicht uit en 

verricht inspecties op de in het eerste lid aan het 

dagelijks bestuur opgedragen zorg voor de 

archiefbescheiden. 

3. De directeur is belast met het beheer van de 

archiefbescheiden voor zover deze niet zijn 

overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het 

Regionaal Archief Rivierenland. 

4. Voor de bewaring van de op grond van de 

artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995 over te 

brengen archiefbescheiden van de in deze regeling 

genoemde bestuursorganen is aangewezen de 

archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief 

Rivierenland. 

5. De in het vierde lid bedoelde archiefbescheiden 

worden beheerd door de streekarchivaris van het 

Regionaal Archief Rivierenland. 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Artikel 32 – Archief 

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de 

archiefbescheiden van de bestuursorganen ingesteld 

bij de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig 

de regelgeving die geldt binnen de gemeente Tiel. 

2. De aangestelde archivaris oefent toezicht uit en 

verricht inspecties op de in het eerste lid aan het 

dagelijks bestuur opgedragen zorg voor de 

archiefbescheiden. 

3. De directeur is belast met het beheer van de 

archiefbescheiden voor zover deze niet zijn 

overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het 

Regionaal Archief Rivierenland. 

4. Voor de bewaring van de op grond van de 

artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995 over te 

brengen archiefbescheiden van de in deze regeling 

genoemde bestuursorganen is aangewezen de 

archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief 

Rivierenland. 

5. De in het vierde lid bedoelde archiefbescheiden 

worden beheerd door de streekarchivaris van het 

Regionaal Archief Rivierenland. 

Artikel 39: 

 

Artikel 39 – Overgang rechten en verplichtingen 

1. Per 1 januari 2016 treedt het openbaar lichaam in 

de rechten en verplichtingen van de deelnemers  voor 

zover betreft de taken als bedoeld in artikel 4 van 

deze regeling. 

2. Per 1 januari 2016 is het desbetreffende personeel 

van de GR LANDER, de GR Sociale Dienst 

Bommelerwaard en de Stichting Lander-Plus 

overeenkomstig hetgeen in het Sociaal Plan is 

vastgelegd en met inachtneming van de daarin 

Wijzigingsvoorstel: 

 

Geen nieuwe tekst; het artikel vervalt. De artikelen 40 

en 41 worden vernummerd naar artikel 39 

respectievelijk 40. 
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gestelde voorwaarden in dienst getreden van het 

openbaar lichaam. 

 

 

 

 

Artikel 40 lid 2: 

 

Artikel 40 – Inwerkingtreding en vervallen 

regelingen 

1. Deze regeling treedt in werking op 5 maart 2015 en 

geldt voor onbepaalde tijd. 

2. Op 1 januari 2016 beëindigen de 

Gemeenschappelijke Regelingen LANDER en de 

Sociale Dienst Bommelerwaard hun activiteiten.   

Wijzigingsvoorstel: 

 

Geen nieuwe tekst; het tweede lid vervalt, waardoor 

artikel 40 geen ‘leden’ meer kent . 

 

Artikel 40 39– Inwerkingtreding en vervallen 

regelingen 

1. Deze regeling treedt in werking op 5 maart 2015 en 

geldt voor onbepaalde tijd. 

2. Op 1 januari 2016 beëindigen de 

Gemeenschappelijke Regelingen LANDER en de 

Sociale Dienst Bommelerwaard hun activiteiten.   
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Bijlage: Concept wijzigingsbesluit 

 

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 

Het college en de burgemeester van de gemeenten ……………., ieder voor zover het zijn bevoegdheid 

betreft;  

overwegende dat het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland op [datum ] heeft besloten om de 

deelnemende gemeenten voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland te 

wijzigen;  

Overwegende dat het wenselijk is de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak 

Rivierenland te wijzigen in verband met de wens om tot een aangepaste verdeelsystematiek en wijze 

van besluitvorming in het Algemeen Bestuur te komen en kleine onvolkomenheden te herstellen; 

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor 

onderstaande wijzigingen;  

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;  

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland als volgt te wijzigen: 

 

Artikel I Wijzigingen 

A 

Onder vernummering van artikel 1, derde lid, tot het tweede lid, vervalt het tweede lid. 

B 

1. In artikel 4, eerste lid, vervalt “de Wet Participatiebudget,”. 

2. In artikel 4, tweede lid, wordt na “In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de” de tekst 

vervangen door “niet op toeleiding naar werk gerichte begeleiding van werkzoekenden uit klantgroep 

4 alleen uitgevoerd voor West Maas en Waal en West Betuwe en vanaf 2025 voor de andere 

deelnemers, met uitzondering van Buren en Neder-Betuwe.”    

3. Onder vernummering van artikel 4, derde tot en met zevende lid tot het vierde tot en met achtste 

lid, wordt een nieuw derde lid ingevoegd: 

“3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de niet in het eerste lid genoemde 

taakonderdelen van de bijzondere bijstand uitgezonderd van overdracht.” 

4. In artikel 4, achtste lid, wordt tussen “De taak genoemd in het eerste lid wordt” en “, door het 

openbaar lichaam niet volledig uitgevoerd voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West - Betuwe 

en West Maas en Waal.” toegevoegd “, onverminderd het tweede lid,”. 
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C 

In artikel 6, onderdeel d, wordt ‘bestuurscommissies’ vervangen door ‘commissies’ en “(indien 

ingesteld)” vervangen door “als bedoeld in artikel 19”. 

D 

1. In artikel 10, tweede lid, wordt na “Gemeentewet” ingevoegd “en artikel 33a, tweede lid, van de 

Wgr”. 

2. Het derde lid wordt vervangen door: 

“3. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot: 

a. de vaststelling van de begroting en wijzigingen(en) daarvan, en 

b. de vaststelling van de jaarrekening 

c. het liquidatieplan 

d. de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) en wijziging daarvan 

e. het deelnemen van het openbaar lichaam in een andere rechtspersoon.”  

E 

Aan artikel 14, derde lid, wordt toegevoegd “Besluiten worden genomen met gewone meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen”. 

F 

In artikel 18, tweede lid, wordt na “meerderheid” de puntkomma vervangen door een punt en vervalt 

“bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend”. 

G 

1. Artikel 31, tweede en derde lid, worden vervangen door:  

“2. Deelnemers betalen een bijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening gelijk aan het saldo van de 

kosten en de opbrengsten van Werkzaak Rivierenland die aan de Wet sociale werkvoorziening kunnen 

worden toegerekend.  

3. Voor de financiering van de niet Wsw gerelateerde taken geldt het volgende:  

a. financiering vindt plaats vanuit gemeentelijke bijdragen.  

b. de bijdrage per deelnemer wordt als volgt vastgesteld:  

i. deelnemers brengen hun specifieke middelen in, die zij voor de taken zoals bedoeld in artikel 4       

  ontvangen op basis van de stand bij de septembercirculaire jaar ‘t’.  

ii. deelnemers brengen de middelen in die zij ontvangen via het gemeentefonds en specifiek aan 

de taken zoals bedoeld in artikel 4 kunnen worden toegerekend op basis van de stand 

septembercirculaire jaar ‘t’.  

iii. Het verschil tussen de begroting, zoals bedoeld in artikel 29, eerste lid, en de inbreng vanuit 

specifieke middelen, zoals bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onder i, en de aan de taken zoals 

bedoeld in artikel toe te rekenen middelen in het gemeentefonds, zoals bedoeld in het derde lid, 

onderdeel b, onder ii, wordt verdeeld naar rato van het aantal cliënten. Het aantal cliënten wordt 

berekend door het aantal bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bij elkaar op te tellen (stand 

septembercirculaire gemeentefonds). 
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iv. deelnemers die klantgroep 4 nog niet hebben overgedragen aan Werkzaak Rivierenland betalen 

95% van het participatiebudget.  

c. In jaar ‘t+1’ vindt de definitieve afrekening plaats op basis van de realisaties in jaarrekening jaar ‘t’. 

 

2. In artikel 31 wordt na het vierde lid een extra lid toegevoegd: 

“5. Indien aan de orde kan in afwijking van de in lid 3 onderdeel b genoemde septembercirculaire de 

decembercirculaire gehanteerd worden.” 

H 

In artikel 32, eerste lid, vervalt de zinsnede “overeenkomstig de regelgeving die geldt binnen de 

gemeente Tiel”.  

I 

Artikel 39 vervalt. 

J 

Artikel 40 wordt vernummerd naar artikel 39 en het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het 

eerste lid vervallen. 

K 

Artikel 41 wordt vernummerd tot artikel 40. 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in 

het elektronisch Gemeenteblad.  

 

Toelichting behorend bij de wijzigingsregeling 

Artikel 4 

Door een wijziging van taakuitvoering voor de deelnemers is artikel 4 gewijzigd. De betreffende taken 

met betrekking tot de KP4 doelgroep worden door Werkzaak Rivierenland alleen uitgevoerd voor de 

gemeenten West Maas en Waal en West Betuwe. De andere deelnemers (behalve Buren en Neder-

Betuwe), laten deze taken door Werkzaak Rivierenland vanaf 2025 uitvoeren.  

Artikel 14 

In de tekst van GR werkzaak Rivierenland was niet expliciet opgenomen op welke wijze besluiten van 

het AB tot stand komen. Met de wijziging is van de bepaling is opgenomen dat het Algemeen Bestuur 

met gewone meerderheid een besluit kan nemen. Het betekent dat meer dan de helft vóór moet 

stemmen, met andere woorden: de helft plus één. 

artikel 18 

De voorzitter van het DB is ook voorzitter van het AB. De voorzitter heeft daarmee een bepaalde mate 

van doordrukkingsmacht vanuit het DB naar het AB en vervolgens de besluitvorming in het AB (zie ook 

art. 20 lid 1 en 2 waarin staat dat de voorzitter de leiding heeft van vergaderingen van het AB en DB en 
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de stukken van het DB en AB ondertekent). Een doorslaggevende stem van de voorzitter kan hem/haar 

in een lastige positie brengen en daarom is dit artikel aangepast. 

Artikel 31 

Met de wijziging van artikel 31 wordt een nieuwe wijze van bekostiging gehanteerd. Bij de toepassing 

geldt het volgende: 

• ‘t’ is het uitvoeringsjaar waarop de begroting en de rijksbijdrage van toepassing is;  

• ‘t+1’ is het jaar na afloop van het uitvoeringsjaar, waarin bekend is hoeveel Werkzaak Rivierenland 

precies heeft uitgegeven en de gemeentelijke bijdrage precies kan worden vastgesteld. 

Gemeenten betalen dan bij of ze krijgen geld terug.  

 

  


