
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 23 april 2019 

Registratienummer : 04.09 

Portefeuillehouder : T. van Maanen 

Bijlage(n) : 1 

Onderwerp : 2e Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak 

   

 

Onderwerp  

2e Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak  

  

Beslispunten  

Het college en de burgemeester toestemming te verlenen om, conform artikel 1 tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen,  in te stemmen met de 2e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Werkzaak Rivierenland.   

   

Inleiding  

Vanwege de gemeentelijke herindeling heeft het algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland het 

bijgevoegde besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland 

voorbereid.   

Het voorstel tot 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak betreft het vervangen van 

de namen van de gemeente Geldermalsen en Neerijnen door West Betuwe. En gelet op de 

gemeentelijke herindeling wordt het verzorgingsgebied van Werkzaak Rivierenland uitgebreid met het 

verzorgingsgebied van de voormalige gemeente Lingewaal.    

 

Besluitgeschiedenis  

Zie inleiding  

 

Beoogd effect  

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak  

 

Argumenten  

College en burgemeester hebben toestemming nodig van uw raad voor vaststelling wijziging GR  

De gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland is een gemengde regeling, waaraan 

de  colleges en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten bevoegdheden hebben 

overgedragen. Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is op grond van artikel 1, tweede 

lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming nodig van uw raad.  Vandaar dit voorstel 

en besluit.   

  



  

 

 

 

Raden besluiten niet tot instemming 2e wijziging GR   

Omdat de raden geen deelnemer zijn aan de GR werkzaak, is instemmen door de raden met de 2e 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland niet nodig.   

Om het definitieve besluit tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling te kunnen nemen, moeten 

de colleges en de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten, op grond van de Wgr, alleen 

toestemming hebben van hun raad.  

 

Geen strijd met het recht of algemeen belang  

De raad mag de toestemming alleen weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen belang 

(art. 1 Wgr). Dit doet zich niet voor, zodat er geen reden is om de vereiste toestemming te onthouden.  

 

Kanttekeningen  

Niet van toepassing  

 

Duurzaamheid  

Niet van toepassing  

 

Financiën  

Aan het wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Werkzaam Rivierenland zijn geen kosten 

verbonden.  

 

Uitvoering  

De procedure voor aanpassing van de GR Werkzaak verloopt als volgt:  

Stap 1 (reeds doorlopen, BW-besluit, 26 maart 2019):  

a. Het college neemt het voorgenomen besluit om de gewijzigde GR vast te stellen;  

b. Het college stelt de raad voor om het college toestemming te verlenen om de gewijzigde GR vast  

te stellen.  

Stap 2 (ligt nu voor via bijgaand raadsvoorstel):  

a. De raad besluit al dan niet het college en de burgemeester toestemming te verlenen om de 

gewijzigde GR vast te stellen.  

Stap 3 (volgt na raadsbesluit):  

b. Het college besluit al dan niet om de gewijzigde GR vast te stellen.  

Stap 4 (volgt na collegebesluit):  

c. Het college informeert het dagelijks bestuur van Werkzaak over het besluit.  

 

Planning  

Zie uitvoering  

 

Evaluatie  

Niet van toepassing  
  



  

 

 

 

Communicatie  

Naar inwoners wordt niet actief gecommuniceerd over deze wijziging.   

De 2e wijziging van de GR wordt bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen.  

   

Tabel risicoparagraaf  

Niet van toepassing  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe  

De secretaris,                                                      de burgemeester,  

 

 
  



  

 

 

Raadsbesluit  
 

De raad van de gemeente West Betuwe;  

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van 26 

maart 2016,  

 

gelet op het bepaalde in artikel 1 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke, 

 

besluit:  

 

het college en de burgemeester toestemming te verlenen, conform artikel 1 tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen,  om in te stemmen met de 2e  wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Werkzaak Rivierenland.   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van 23 april 2019, nummer 09,  

 

de griffier,                                  de voorzitter,  

  

  



  

 

 

Wijzigingsbesluit 2e wijziging Gemeenschappelijke 
regeling Werkzaak Rivierenland   
   
Het college en de burgemeester van de West Betuwe, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;     
overwegende dat het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland op 7 januari 2019 heeft besloten 
om de deelnemende gemeenten voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak 
Rivierenland te wijzigen;     
    
gezien het besluit van de raad van West Betuwe 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:    
    
Aanhef     
In de aanhef worden de namen van de gemeente Geldermalsen en Neerijnen vervangen door     
West Betuwe. Gelet op de gemeentelijke herindeling wordt het verzorgingsgebied van Werkzaak 
Rivierenland uitgebreid met de oude kern Lingewaal.     
    
Artikel 4     
Aan artikel 4, lid 7, wordt een onderdeel  toegevoegd, waarna dit eerste lid als volgt komt te luiden:    
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.     
    
Dit besluit treedt in werking op  ……..………….……………  en werkt terug tot 1 januari 2019, onverminderd het 
bepaalde in artikel 26, tweede lid, van de wet gemeenschappelijke regelingen.    
    
    
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,   
      
de secretaris,   de burgemeester,   
        
K. Coesmans   H.W.C.G. Keereweer   
    
    
de burgemeester,   
    
H.W.C.G. Keereweer   
 

 


