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Voorstel 

1. Besluiten om toestemming te verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling SWB Midden Twente. 

Argumenten 

1.1 De huidige regeling voldoet niet geheel aan de wet gemeenschappelijke regelingen. 

Met de nieuwe gemeenschappelijke Regeling SWB Midden Twente (hierna: GR) wordt 

voldaan aan de wet gemeenschappelijke regelingen. 

1.2 Met deze wijziging is de GR-tekst inhoudelijk aangepast aan de nieuwe organisatie. 

Vanwege de risico's voor de eigen gemeente en vanwege het toenemende belang is het 

van belang om grip te houden op verbonden partijen zoals SWB Midden Twente. De 

samenstelling en het risicoprofiel van dit openbare lichaam is namelijk fundamenteel 

veranderd, onder andere door: 

De start van Gildebor (per 1 januari 2017). 

De integratie van de Wsw-uitvoeringstaken voor Haaksbergen (per 1 oktober 2016) 

De integratie van facilitaire taken voor Hengelose wijkcentra (vanaf 2015) 

De start van een eigen SWB Cluster Bedrijven & Diensten (0.a. schoonmaak, vanaf 

2016) 

POND 

Als onderdeel van de vorming van Gildebor, is de tekst van de gemeenschappelijke 

regeling reeds in december 2016 aangepast. Deze aanpassingen betroffen met name de 

verbreding van de doelstellingen om daarmee de uitvoeringstaken in het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte te verankeren. 

De nu voorliggende GR is aangepast aan de nieuwe organisatie van de SWB. De 

belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de bepalingen ter zake toetreding, uittreding en 

wijziging. Deze zijn in samenwerking met Borne, Hengelo en de SWB opnieuw 

geformuleerd. Hierbij is aangesloten bij de teksten van de recent vastgestelde 

gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. De wijzigingen sluiten meer aan 

ij de nieuwe organisatie van de SWB en de Wet gemeenschappelijke regelingen. De 

wijzigingen zijn daarmee een verbetering ten opzichte van de huidige regeling. 

   

Risico’s 

Het verlenen van toestemming voor de gewijzigde GR brengt geen reële risico’s met zich 

mee. 



Alternatieven 

Het alternatief is om geen toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. Deze blijft hierdoor ongewijzigd. 

Uitvoering 

De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd (voor de precieze wijziging van de 

artikelen wordt verwezen naar de bijlagen): 

Aanhef 

De aanhef wordt gewijzigd: De colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente hebben met toestemming van hun 

gemeenteraden besloten de gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente te wijzigen 

zodat deze per 1 mei 2018 als onderstaand komt te luiden: 

Doelstellingen en belangen (art. 3) 

De doelstellingen en belangen zijn in 2016 uitgebreid met ”en het begeleiden van personen 

waarvan een deelnemer heeft vastgesteld dat deze uitsluitend in een beschutte omgeving 

onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft” (art. 3b) en 

“het verrichten van overige uitvoeringstaken ten behoeve van een deelnemende gemeente” 

(art. 3e). 

Rechtspositie medewerkers art. 23 

Dit artikel zal worden toegevoegd en hierin zal de rechtspositie van medewerkers worden 

bepaald. 

Toevoeging art. 34 en 35 

De bepalingen ter zake toetreding, uittreding en wijziging zijn opnieuw geformuleerd. Hierbij 

is aangesloten bij de teksten van de recent vastgestelde gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Twente. 

Wijziging (art. 36) 

Het proces tot wijziging van de regeling is aangepast en in geval van inhoudelijke aanpas- 

singen is “de tweederde meerderheid formulering” vervangen door “een daartoe strekkend 

besluit van alle deelnemende colleges met toestemming van hun raden”. 

Doornummering 

Ten behoeve van een juist verloop van de artikelen zullen de artikelen vanaf art. 23 worden 

doorgenummerd. 

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling SWB treedt per 1 mei 2018 in werking. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemgéster, 
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