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21 januari 2019
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Dienstverleningsovereenkomst

Geacht college,
De afgelopen maanden zijn door Werkzaak Rivierenland voorbereidingen getroffen om uitvoering te
geven aan het besluit van de stuurgroep West Betuwe over dienstverlening aan uw inwoners binnen
het domein Werk en Inkomen. Deze voorbereidingen zijn gedaan in samenspraak met ambtelijk
vertegenwoordigers uit uw gemeente en Avres.
Structurele borging van de dienstverlening aan uw inwoners wordt geregeld in de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (GR). Deze is voorgelegd ter besluitvorming aan
de aan Werkzaak deelnemende gemeenten. Rekening houdend met het bestuurlijke
besluitvormingsproces in die gemeenten en uitgaande van hun instemming, gaan wij er van uit in april
2019 de GR ter instemming aan u te kunnen sturen.
Aangezien formele instemming met de gewijzigde GR uitsluitend mogelijk is na toestemming van uw
gemeenteraad, is besloten 2019 aan te merken als overgangsjaar en daartoe gezamenlijk door
vertegenwoordigers van uw gemeente, Avres en Werkzaak een dienstverleningsovereenkomst (DVO)
op te stellen. Hiermee is continuering van de dienstverlening aan uw inwoners in 2019 geborgd. In
deze DVO en bijbehorende bijlagen zijn onder andere juridische, financiële en praktische zaken
geregeld.
Met deze DVO en bijbehorende bijlagen is op 7 januari jl. door ons ingestemd. Ter bevestiging van dit
besluit, sturen wij u deze brief. Wij hebben van GR Avres vernomen dat ook zij met de DVO (inclusief
bijlagen) hebben ingestemd. Bijgevoegd treft u de definitieve DVO en bijbehorende bijlagen aan.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland,
de secretaris,

de voorzitter,

mevrouw E. Boer MBA

de heer C. Stolwijk

Bijlage(n):
 Dienstverleningsovereenkomst 2019 GR Avres, GR Werkzaak en Gemeente West Betuwe.
Hiertoe behoren de bijlagen:
o Toebedeling verantwoordelijkheden klantgroepen en regelingen 2019
o Financieringsgrondslagen West Betuwe (Lingewaal) vanaf 2019
o Plan van Aanpak Werkzaak Rivierenland

