
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Aanpassen gemeenschappelijke 

regeling SWB Midden Twente 

Registratienummer: 565781 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de gewijzigde Gemeenschap- 

pelijke Regeling Sociaal Werkleerbedrijf ‘Midden 

Twente’. 

2. Conform artikel 34 eerste lid van de Gemeen- 

schappelijke Regeling Sociaal Werkleerbedrijf 

Midden Twente het college berichten geen 

bedenkingen te hebben tegen de voorgestelde 

wijzigingen.     

Argumenten 

1.1 De gemeente Hof van Twente neemt deel aan 

de gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkleer- 

becdrijf “Midden Twente” (GR SWB). De GR SWB 

biedt voor de drie deelnemende gemeenten 

(Hengelo, Borne en Hof van Twente) mensen met 

een indicatie sociale werkvoorziening een dienst- 

verband. 

In de huidige GR SWB is onder andere vastgelegd 

hoe het algemeen bestuur (verder: AB) en dagelijks 

bestuur (verder: DB) zijn samengesteld, welke 

bevoegdheden ze hebben en hoe de GR zich verant- 

woordt richting de deelnemende gemeenten. 

1.2 De wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr) per 1 januari 2015 en de per 

1 januari 2015 ingevoerde Participatiewet vormen de 

aanleiding voor dit raadsvoorstel tot de formele 

wijziging van de GR SWB. Hieronder wordt artikels- 

gewijs ingegaan op de wijzigingen ten opzichte van 

de huidige GR SWB die is vastgesteld in december 

2007: 

e Art 4: Het woord ‘gemeentebesturen’ is gewijzigd 

in ‘Colleges van B&W'. 

e Art. 6 uit de vigerende GR is geschrapt, omdat de 

bevoegdheden van de verschillende gremia in de 

Wgr staan beschreven in artikel 33b. 



Art.14: (In de nieuwe GR art. 13). In de nieuwe GR 

worden in lid 1 de activiteiten van de dagelijkse 

leiding door het DB explicieter beschreven. 

Art. 21: (In de nieuwe GR art. 20) In de nieuwe GR 

is opgenomen dat niet het AB maar het DB de 

directeur en controller benoemen, schorsen en 

ontslaan. Echter wel nadat het AB is gehoord. 

Art 22 in de vigerende GR handelend over de 

rechtspositie van de ambtelijke medewerkers en 

de bezoldiging van de directeur en controller zijn 

in de nieuwe GR niet meer opgenomen. Dit omdat 

het op grond van de gewijzigde Wgr een bevoegd- 

heid is van het DB. 

Art. 23 uit de vigerende GR handelend over 

indienstneming van mensen met een SW indicatie 

van de wachtlijst is vervallen. De wachtlijst bestaat 

per 1 januari 2015 niet meer. 

Art. 25 (in de nieuwe GR is dit art. 22). De 

wijziging die is aangebracht betreft de 

verschuiving in bevoegdheden van AB naar DB 

met betrekking tot financiën en beheer. 

e Art. 27 (in de nieuwe GR is dit art. 24). Ten 

opzichte van de oude GR heeft er een kleine 

aanpassing plaatsgevonden in data waarvoor de 

(ontwerp)begroting moet worden ingediend/ 

vastgesteld. 

e Art. 30 (in de nieuwe GR art. 27). Ten opzichte 

van de oude GR is een lid toegevoegd waarin 

geregeld wordt dat het DB de bevoegdheid krijgt 

om jaarlijks de voorlopige jaarrekening vast te 

stellen. 

2.1 De huidige GR SWB is een zogenaamde 

collegeregeling, die op basis van artikel 34 lid 1 van 

de genoemde regeling op voorstel van het AB kan 

worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van 

tenminste twee derde van het aantal Colleges van 

B&W. Dit kan echter pas nadat de raden van de deel- 

nemende gemeenten een ontwerpbesluit is 

toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun 

wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 

brengen. Wij achten de voorgestelde wijzigingen 

acceptabel gezien de wijzigingen in de wetgeving. 



Risico’s 

De huidige GR SWB is op een aantal onderdelen in 

strijd met de gewijzigde Wgr. De wetgever heeft 

voorzien in een overgangstermijn van 1 jaar vanaf 

1 januari 2015 om de bestaande gemeenschappelijke 

regelingen en organisaties in overeenstemming te 

krijgen met de gewijzigde Wgr. Indien niet wordt 

ingestemd met de voorgestelde wijzigingen voor 

1 januari 2016 zal de GR SWB vanaf dat moment in 

strijd zijn met het recht. 

Alternatieven 

U kunt op grond van artikel 34 lid 1 van de GR SWB 

wensen en bedenkingen aan het college kenbaar 

maken over de voorgestelde wijzigingen. 

Uitvoering 

De nieuwe GR SWB treedt per 1 januari 2016 in 

werking. 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


