
Voorstel colleges en gemeenteraden 

 

Geachte college – en raadsleden, 

 

Op 16 december 2021 hebben wij u om een zienswijze gevraagd op het voorgenomen besluit tot 

oprichting van Coöperatie CIRTEX U.A. Inmiddels blijkt dat er geen juridische basis is vanuit de GR 

Werkzaak om een zelfstandige rechtsvorm op te mogen richten. Dit betekent dat hiervoor een 

andere route dan de zienswijzeprocedure vanuit de Gr Avri noodzakelijk is, waarvoor wij u 

onderhavig voorstel doen.  

 

Achtergrond 

Als we de gezamenlijke oprichting van CIRTEX kunnen realiseren met de talenten van Werkzaak, zoals 

omschreven in de brief van 16 december 2021 aan uw raden, kunnen we een grote maatschappelijke 

meerwaarde creëren. Om het verschil te kunnen maken en impact te hebben in de lijn van onze 

gezamenlijke doelen, is samenwerking met kringloopbedrijf 2Switch gezocht in het opzetten van een 

textielsorteercentrum in Rivierenland als 1e stap met het uiteindelijk doel om tot een circulaire 

textielketen in de regio te komen.  

 

Juridische grondslag 

Uit het juridisch advies en na ambtelijke afstemming is naar voren gekomen dat de procedure om tot 

oprichting te komen voor Avri en Werkzaak verschillend is. 

Voor Avri geldt dat een besluit tot deelneming aan een rechtspersoon dient te worden genomen 

door het Algemeen Bestuur van Avri nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld op dit 

voornemen een zienswijze in te dienen (artikel 31a, lid2 WGR).  

Voor Werkzaak geldt dat in de gemeenschappelijke regeling aan Werkzaak geen bevoegdheid is 

gegeven om deel te nemen aan een andere rechtspersoon. Deze bevoegdheid om hierover te 

besluiten ligt bij u als raden op voorstel van de colleges. Met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit 

verzoeken wij de colleges als gemeenteraden expliciet opdracht te geven aan het algemeen bestuur 

van de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland  tot oprichting van en deelneming in de 

coöperatie CIRTEX U.A.. De argumenten daartoe zijn opgenomen in onze zienswijze brief van 16 

december 2021.    

 

Verzoek 

Wij verzoeken de colleges om voor de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland de 

besluitvorming door uw raden middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit uiterlijk 17 juni 2022 aan 

ons kenbaar te maken.  

Wij verzoeken de gemeenteraden voorts haar zienswijze met betrekking tot het voorgenomen 

besluit tot oprichting van de coöperatie CIRTEX U.A. voor de gemeenschappelijke regeling Avri 



schriftelijk kenbaar te maken aan ons conform ons verzoek per brief van 16 december jongstleden. 

Gelet op het vorenstaande verlengen wij de zienswijzetermijn tot (eveneens) 17 juni 2022.   

Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland 

Secretaris,   Wnd. voorzitter, 

 

E.Boer, MBA   A. Sørensen 

 

 

Dagelijks Bestuur van Avri 

Secretaris,   Voorzitter, 

W. Brouwer   J. Reus 

 


