
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 17 december 2019 

Registratienummer : 37773 

Voorstelnummer : 12.09 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : Besluit tweede wijziging GR BWB;  

  Tekst GR BWB inclusief tweede wijziging 

Onderwerp : Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie  

  West-Betuwe 

   

 

Onderwerp 

Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. 

 

Beslispunten 

Het college toestemming te verlenen voor het vaststellen van de tweede wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (GR BWB).  

 

Inleiding 

Op 1 januari 2019 is de gemeente Geldermalsen gefuseerd met de gemeenten Lingewaal en Neerijnen. 

De nieuwe gemeente West Betuwe wordt nu deelnemer in de GR BWB. Daarom moet de GR worden 

aangepast. Daarnaast heeft het bestuur van BWB op 9 april 2019 het nieuwe organisatieplan van BWB 

vastgesteld. Het nieuwe organisatieplan leidt eveneens tot enkele wijzigingen in de tekst van de GR. 

Het bestuur van BWB heeft in zijn vergadering in september ingestemd met de concept wijziging van 

de GR en het concept voor besluitvorming doorgestuurd aan de deelnemende gemeenten.  

 

De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het college de wijziging van een GR vaststelt, 

nadat het college daarvoor toestemming heeft gekregen van de raad.  

 

Als bijlage bij dit voorstel treft u de tekst van de GR aan, zoals deze komt te luiden, nadat de tweede 

wijziging is vastgesteld. De wijzigingen zijn geel gemarkeerd.  

 

Besluitgeschiedenis 

Op 14 februari 2017 stemde het college van de gemeente Geldermalsen in met de eerste wijziging van 

de GR BWB. De raad van de gemeente Geldermalsen verleende op 28 maart 2017 toestemming voor 

deze wijziging.  

 

Beoogd effect 

Regelen dat West Betuwe deelnemer is van GR BWB en dat de tekst van de GR aansluit op het 

vastgestelde organisatieplan van BWB. 
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Argumenten 

1.1 Deelnemer gemeente Geldermalsen is sinds 1 januari 2019 gemeente West Betuwe. 

De fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe leidt er toe 

dat deze naam overal in de GR wordt gewijzigd. Dit is een technische aanpassing naar aanleiding van 

de fusie. 

 

1.2 De overwegingen in de tekst van de GR vervallen 

Bij het vaststellen van de GR is in de aanhef een aantal overwegingen opgenomen. Niet alle 

overwegingen zijn nog actueel. Bovendien is het opnemen van overwegingen juridisch gezien niet 

noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld de overwegingen te schrappen. 

 

1.3 De governance van BWB wordt opgenomen in de tekst van de GR 

In het organisatieplan van BWB wordt duidelijker dan voorheen onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

de eigenaarsrol van de gemeente en anderzijds de opdrachtgeverrol van de gemeente. 

 

De rol van eigenaar ligt bij het bestuur van BWB. Namens iedere gemeente is één lid van het college lid 

van het bestuur BWB. Daarnaast is er een Gemeenschappelijk Eigenaaroverleg. Aan dit overleg nemen 

de drie gemeentesecretarissen en de directeur van BWB deel. In dit overleg wordt o.a. gesproken over 

de continuïteit en stabiliteit van de organisatie.  

 

De rol van opdrachtgever ligt bij het lid van het college dat bedrijfsvoering in zijn portefeuille heeft. 

De relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer legen we vast in een 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO).  

 

In de GR nemen we een nieuw hoofdstuk III op waarin we het bovenstaande formeel vastleggen.  

 

1.4 De komst van de WNRA heeft gevolgen voor het personeel van de GR 

In de GR is nu nog opgenomen dat de CAR/UWO van toepassing is. Met de komst van de Wet 

Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren zal de CAR/UWO verdwijnen en plaatsmaken voor de CAO 

gemeenten en cao niet-gemeenten (waaronder gemeenschappelijke regelingen). De GR wordt hier 

alvast op aangepast.  

 

Kanttekeningen 

Geen 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Financiën 

De wijziging van de GR leidt niet tot financiële consequenties.  
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Uitvoering 

Het bestuur van BWB besluit niet zelf over wijziging van de GR. Die besluitvorming ligt bij de 

deelnemers. De deelnemers zijn de colleges van Culemborg, Tiel en West Betuwe. De colleges hebben 

daar toestemming voor nodig van hun gemeenteraad. De colleges hebben hun besluit genomen onder 

voorbehoud van toestemming van de raad. Zodra de raad toestemming geeft vervalt het voorbehoud 

en is collegebesluit definitief. Daarmee wordt bereikt dat het collegebesluit van West Betuwe en de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling BWB nog voor 1 januari 2020 kan worden bekend 

gemaakt.  

 

Planning 

N.v.t. 

 

Evaluatie 

N.v.t.  

 

Communicatie 

Er is geen actieve communicatie nodig over dit besluit.  

 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019,   

 

besluit: 

 
het college toestemming te geven voor het vaststellen van de tweede wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe   

 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 december 2019, nummer 09, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


