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Onderwerp
Notitie Wet gemeenschappelijke regeling (WSr)

Voorstel
Instemmen met de notitie WGR

Inleiding
De Raad heeft naar aanleiding van de wijziging van de Wgr vragen over de
samenwerkingen die gemeente Weert heeft en de invloed van het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad op deze regelingen.

Beoogd effect/doel
- Inzicht te verschaffen van alle gemeentelijke regelingen op grond van de Wgr.
- De gevolgen te beschrijven voor deze regelingen.

Argumenten
De bestuurlijke samenwerkingen zijn getoetst aan de nieuwe bepalingen van de Wgr. Op
basis van deze beoordeling kan gesteld worden dat de regelingen van gemeente Weert
niet aangepast hoeft te worden als gevolg van de nieuwe Wgr. In de regelingen zijn de
verantwoordings- en informatieplichten aan het college van B&W en de gemeenteraad
gewaarborgd. Daarnaast zijn de bevoegdheidsverdelingen in de regelingen conform de
artikelen 33, 33a en 33b vastgelegd. Voor één regeling wordt nader bekeken of het
aanpassing behoeft en/of die aanpassing invloed zal hebben op de samenwerkingsvorm.

Kanttekeningen
In deze inventarisatie zijn zowel de privaatrechtelijke en bestuurlijke samenwerkingen
(regelingen op grond van Wgr) opgenomen om de Raad volledig te informeren. In het op
te stellen register wordt op grond van artikel 27 lid 2, sub e, Wgr slechts de regelingen
opgenomen die aangemerkt kunnen worden als een openbaar lichaam,
bed rijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan.
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GEMEENTE vVEERT

Aan de raadsleden van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 22 maart 2016

Onderwerp : notitie Wet gemeenschappelijke regeling (WSr)

Geachte raadsleden,

In de raadscommissie BV-IW van 19 januari 2Ot5 zijn vragen gesteld over de gevolgen
van de wijziging van de Wgr voor de regelingen van gemeente Weert en de invloed
hiervan voor het college van B&W en de gemeenteraad.

Bijgevoegd treft u een notitie aan voor de vragen die u heeft gesteld. In deze notitie is een
samenvatting opgenomen van de uitkomst van de beoordeling van de samenwerkingen
aan de nieuwe Wgr. Vervolgens wordt in de inleiding en punt 2 van de notitie de nieuwe
bepalingen van de Wgr beschreven en voor zover relevant nader toegelicht. Onder punt 3
van de notitie is een overzicht opgenomen van alle privaatrechtelijke - en bestuurlijke
samenwerkingen.

De regelingen (bestuurlijke samenwerkingen) zijn getoetst aan de nieuwe bepalingen van
de Wgr. In de regelingen zijn de verantwoordings- en informatieplichten aan het college
van B&W en de gemeenteraad gewaarborgd. Daarnaast zijn de bevoegdheidsverdelingen
in de regelingen conform de artikelen 33, 33a en 33b vastgelegd. Voor één regeling wordt
nader bekeken of het aanpassing behoeft enlof die aanpassing invloed zal hebben op de
samenwerkingsvorm. Op basis van deze beoordeling kan gesteld worden dat de regelingen
van de gemeente Weert niet aangepast hoeft te worden als gevolg van de nieuwe Wgr.

Met vriendel ijke groet,
burgem eeste n ethouders,

M.H.F. Kn pen M
gemeentesecretaris

Bijlage: notitie WGR

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weeft.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.co m/ge meenteweert



Notitie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor de
gemeenteraad.

Vraag van de Raad: Breng de gevolgen van de wijzing van de WGR in beeld voor
de samenwerkingen die gemeente Weert heeft en de invloed van het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad op deze regelingen.

In deze notitie wordt de vraag als volgt uitgewerkt. In de inleiding wordt ingegaan op de
belangrijkste wijzigingen van de Wgr die per l januari 2015 zijn ingevoerd, waarvoor een
overgangstermijn van 1 jaar is gegeven voor de implementatie. Vervolgens wordt bij punt 2,
de wijzigingen van de nieuwe wet beschreven en waar nodig, een toelichting gegeven over
de betekenis en de invloed van de wetswijziging. Onder punt 3 is het overzicht opgenomen
van de bestaande samenwerkingen van gemeente Weert en de uitkomst van de eerste toets
op grond van de nieuwe bepalingen van de WGR. Het resultaat van deze toetsing kan zijn
dat de samenwerking wel of niet voldoet aan de nieuwe WGR. Het is vervolgens aan de
betrokken samenwerkende partijen na overleg en afstemming de regelingen
(samenwerkingen) in overeenstemming te brengen met de geldende regelingen van de
WGR.

Samenvatting uitkomst van deze inventarisatie en de toetsing aan de nieuwe Wgr

Met de onderstaande inventarisatie is inzicht gegeven van de bestuurlijke- en private
samenwerkingen. De bestuurlijke samenwerkingen zijn getoetst aan de nieuwe bepalingen
van de Wgr. Op basis van deze beoordeling kan gesteld worden dat de regelingen van
gemeente Weert niet aangepast hoeft te worden als gevolg van de nieuwe Wgr. De
bestuursovereenkomst intergemeentelijke samenwerking Weert, Nederweert en Risse groep
van22 april 2013, opgenomen in het overzicht, onder 1, moet nader bekeken worden
vanwege de gekozen rechtsvorm van de samenwerking, namelijk de bestuursovereenkomst
en het ontbreken van de bepalingen in de samenwerking over het aanbieden van de
begroting aan de gemeenteraad voor de controle en verantwoording.

Met deze inventarisatie zal verder het wettelijk vereiste register voor de
gemeenschappelijke regelingen worden opgesteld (artikel 27 Wgr).In dit register wordt o.a.
de deelnemers, taken en bevoegdheden van de bestuursorganen, het adres en plaats van de
vestiging van het openbaar lichaam of een gemeenschappelijke orgaan bekend gemaakt via
de gebruikelijke publicatie voorzieningen van de gemeente. Het register wordt voor een
ieder kosteloos ter inzage gelegd.

1. Inleiding

Per l januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) op diverse punten
gewijzigd. Ook is een nieuwe samenwerkingsvorm bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van
artikel 8 Wgr ingevoerd.

De wetswijzingen kunnen globaal in drie categorieën onderverdeeld worden:
A. Regels die gelden voor het aangaan, wijziging of uittreding van een regeling.
B. Regels over de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van het algemeen

bestuur en dagelijks bestuur van een regeling.
C. Regels over de (financiële) verantwoordings- en informatieplichten als gevolg van

een regeling. Vanwege deze nieuwe regelingen krijgen de gemeenteraden veel meer
invloed op de begroting en de jaarrekening van het openbaar lichaam op grond van
artikel 34b Wgr.

Daarnaast geldt een publicatieplicht voor alle besluiten genomen door de regelingen
(artikelen 32jat/m 321 Wgr) en bij de instelling van de gemeenschappelijke regeling op
grond van artikel 26 Wgr.

2. Belangrijkste wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen per
L-L-2OLS, Stb-2O14-3O6. In deze hoofdstuk wordt eerst de nieuwe regeling
aangehaald en waar nodig een nadere uitleg gegeven van de bepaling in schuin
gedrukt tekst.
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Artikel I Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bij de regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeesters en wethouders deelnemen,
kan een bedrijfsvoeringsorganisatie worden ingesteld in het geval de regeling uitsluitend
wordt getroften ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen
en van uitvoeringstalcen van de deelnemers. De bedrijfsvoeringsorganisatie wordt
aangemerkt als een rechtspersoon.

Artikel 1O Bevoegdheden
Een regeling als hier bedoeld kan bepalingen inhouden omtrent de wijze waarop verandering
kan worden gebracht in de overgedragen bevoegdheden, met dien verstande dat niet kan
worden bepaald dat het bestuur van het openbaar lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie
onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan kan besluiten tot uitbreiding van de
overgedragen bevoegdheden. (l¡d 2).

Toelichting: De gemeenschappelijke regeling moet beschrijven welke bevoegdheden door de
deelnemers bij het treffen van de gemeenschappelijke regeling aan het openbaar lichaam of
gemeenschappelijk orgaan worden overgedragen. In de gemeenschappelijke regeling kunnen
bepalingen worden opgenomen over de wijze waarop verandering kan worden gebracht in de
overgedragen bevoegdheden, dus zonder dat dit tot wijziging van de gemeenschappelijke
regeling zelf hoeft te leiden. Het algemeen bestuur kan echter niet zelf besluiten tot uitbreiding
van de overgedraqen.

Toevoeging paragraaf 2 na artikel 11
$ 2. Inrichting en samenstelling van het bestuur van het openbaar lichaam en de
bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 13 Samenstelling bestuur
Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is
getroffen door raden, bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn
midden, met uitzondering van de voorzitter, worden aangewezen. Indien de regeling mede
is getroffen door raden, bestaat het algemeen bestuur uit leden die per deelnemende
gemeente door de raad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders
worden aangewezen.
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Toelichting: Op hetgebied van bedrijfsvoering en uitvoeringstaken is in de praktijk behoefte
ontstaan aan een nieuwe samenwerkingsvorm die net als een openbaar lichaam wel
rechtspersoonlijkheid heeft maar niet belast is met de "zware" bestuursstructuur (met een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter). De toelichting op het
wetsvoorstel noemt als voorbeelden van bedrijfsvoeringsterreinen waarop kan worden
samengewerkt: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratie,
communicatie en huisvesting (zogenaamde PIOFACH-taken). En als voorbeelden van
uitvoeringstaken: het opleggen van belastingaanslagen en het invorderen van belastingen,
groenvoorziening, afvalinzameling, gemeentereiniging, leerlingenvervoer en het uitvoeren van
de Leerplichtwet.

De gedachte is dat taken op het gebied van bedrijfsvoering naar hun aard, "vanwege hun
beleidsneutrale karakter" niet vragen om een dergelijke zware bestuurlijke aansturing. Dat
geldt ook voor uitvoeringstaken die geen of een geringe beleidsmatige component hebben.
Voor een slagvaardige aansturing van de organisatie is tegelijkertijd wel rechtspersoonlijkheid
vereist. Om die reden is voorgesteld om in de Wgr een nieuwe samenwerkingsvorm met
rechtspersoonlijkheid en een enkelvoudig bestuur te introduceren onder de naam
" b ed ri i fsvo e ri n q so rq a n i sa ti e ".



Indien de regeling uitsluitend strekt tot behartiging van opleiding en vorming van ambtenaren, kan
in de regeling worden bepaald, dat ook de gemeentesecretaris als lid van het algemeen bestuur kan
worden aangewezen . Toelichting: Is de regeling uitsluitend getroffen door de gemeenteraden, dan
kunnen ook uitsluitend raadsleden in het algemeen bestuur zitting nement m.u.v. de voorzitter.

Bij een regeling tussen raad en college kunnen het zowel raadsleden, wethouders en de
burgemeester zijn.

Betreft het een regeling uitsluitend van colleges en burgemeesters gezamenlijk, dan kunnen het
wethouders en de burgemeester lid van het algemeen bestuur zijn.

Betreft het een regeling aangegaan tussen burgemeesters, dan kunnen alleen burgemeesters lid
van het alqemeen bestuur ziin.

Artikel 14 Dagelijks bestuur
Een derde lid wordt toegevoegd: De leden van het dagelijks bestuur mogen nimmer de
meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken, tenzij sprake is van een regeling als
bedoeld in artikel 13, zevende lid (= regeling uitsluitend tussen burgemeesters,), met minder
dan zes deelnemende gemeenten.

Toelichting: Om de positie van algemeen bestuur te verstevigen wordt toegevoegd dat
het aantal leden van het dagelijks bestuur nooit de meerderheid van het algemeen
bestuur mag vormen. Voor burgemeestersregelingen met minder dan zes deelnemers,
seldt dit vereiste overiqens niet.

Nieuw artikel 14a Bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie
De leden van het bestuur worden door het college uit zijn midden aangewezen

Artikelen 16 t/m 19 verantwoordingsplicht

Toelichting:
In het kader van het versterken van de verantwoording aan de gemeente is de
informatie- en verantwoordingsplicht van leden van het algemeen bestuur nader uitgewerkt
in artikel 16 leden 1, 3 en 5 Wgr. Op basis van artikel 18 Wgr zullen bij regelingen die
uitsluitend door colleges van Burgemeester en Wethouders én burgemeesters zijn
aangegaan de leden van het algemeen bestuur een informatie- en
verantwoordingsverplichting hebben jegens het college dat hen heeft benoemd. Zij hebben
die plicht ingevolge artikel 19 l¡d 3 Wgr ook jegens gemeenteraad.

Artikel 25 Commissies
Lid 2 komt te luiden als volgt:
Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het
eerste lid dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de
hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis
van het algemeen bestuur te brengen.

Toelichting: volgens de oude bepaling moesten de gemeenteraden toestemming verlenen voor
het instellen van de commissies. Deze vereiste komt vanwege artikel 25 l¡d 2 WGR te
vervallen.

Artikel 26 Bekendmaking
1. Het gemeentebestuur dat daartoe bij de regeling is aangewezen dan wel, indien bij de
regeling een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk
orgaan wordt ingesteld, het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging, zendt de
regeling aan gedeputeerde staten van de provincie of de provincies waarin de deelnemende
gemeenten zijn gelegen.

2. Het gemeentebestuur dat daartoe bij de regeling is aangewezen onderscheidenlijk het
bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging maakt de regeling tijdig in alle
deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in een van
overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dat in alle
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deelnemende genìeenten verschijnt, dan wel op eerì andere geschikte wijze. Elektronische
bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van
overheidswege uitgegeven blad.

3. De regeling treedt in werking op de in de regeling aangewezen dag. De regeling treedt
niet in werking voordat zij is bekendgemaakt.

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging, verlenging
of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding, met dien
verstande dat bij 3 de toepassing van het eerste en tweede lid voor <<het bestuur van de
gemeente van de plaats van vestiging>> wordt gelezen <het dagelijks bestuur van het
openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk
orgaan.

Toelichting: In dat besluit is de mogelijkheid opgenomen dat de publicatie van
gemeenschappelijke regelingen, dat wil zeggen de regelingen waarbij een openbaar lichaam,
bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan is ingesteld (of gewijzigd) en diens
bevoegdheden zijn bepaald, niet langer bekend gemaakt worden door alle afzonderlijke
deelnemers in hun eigen publicatiebladen, maar door het gemeentebestuur dat in de WGR is
aangewezen, danwel het gemeentebestuur van de plaats van vestiging, de
gemeenschappelijke regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend gemaakt door
kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Nieuw artikel 3la
1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in
stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen
openbaar belang.
2. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en
bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur
van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. Dit is vergelijkbaar met artikel 160 van de
Gemeentewet. De mogelijkheid tot het oprichten van en
deelnemen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon moet wel in de GR opgenomen zijn.

Niet nakomen overgedragen taken door de GR
In de nieuwe artikelen 32atlm 32j is een regeling opgenomen voor het geval dat
overgedragen bevoegdheden door de GR niet naar behoren worden nagekomen. Hierin is
een belangrijke rol voor GS.

Artikelen 32jat/m 321 bekendmaking van besluiten
De gemeenschappelijke regelingen kunnen hun besluiten via een eigen publicatieblad
bekend maken. Dit werkt zoals wij de GVOP kennen. Worden algemeen verbindende
voorschriften niet in een algemeen publicatieblad van de GR opgenomen, dan moeten
deze in de gemeentebladen bekend worden gemaakt, De avv moeten als teksten in
geconsolideerde vorm beschikbaar blijven. Dat komt overeen met onze CVDR.

Artikelen 33 t/m 33d bevoegdheidsverdeling
Hier is een parallel getrokken met de bevoegdheidsverdeling zoals wij die ook kennen
tussen raad, college en burgemeester (na de dualisering). Het dagelijks bestuur kan een of
meer leden mandaat verlenen voor de uitoefening van bepaalde bevoegdheden, mits de
regeling waarop de bevoegdheid berust zich niet hiertegen verzet.

Artikel 34b begroting c.a.
De begroting c.a. moet nu vóór 15 april aan de gemeente worden aangeboden en de
gemeente heeft 8 weken de tijd om te reageren.

Toelichting: Uiterlijk op 15 april van het lopende jaar biedt het dagelijks bestuur de
conceptbegroting en de voorlopige jaarrekening aan, aan de raden van de deelnemende
qemeenten, zodat de raden deze informatie beschikbaar hebben ten behoeve van de
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voorjaarsnota. Voor regelingen waaraan provincies of waterschappen deelnemen, zijn de
artikelen 47 e.v. War en 50f e.v. War conform bovenstaand aanaeoast.

Artikelen 36 t/m 39f
Deze worden ingevoegd na "Afdeling 4. Schorsing en vernietiging."
In deze artikelen wordt het vernietigen van besluiten en de hiermee samenhangende
gevolgen geregeld, alsmede de procedure hieromtrent.

Toelichting: De gemeenschappelijke regelingen tussen provincies en waterschappen laat ik hier
buiten beschouwing. Deze zijn overigens vergelijkbaar met de regeling voor gemeenten. Dat
geldt ook m.b.t. gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies met gemeenten
samenwerken.

Overgangsrecht
De wet voorziet in overgangsrecht van één jaar. Per l januari 2016 moet aan de nieuwe
wetgeving worden voldaan.

3. De nieuwe Wgr en de gevolgen voor bestaande samenwerk¡ngen van
gemeente weert.

De Wgr regelt gemeenschappelijke regelingen tussen openbare lichamen, bijvoorbeeld
gemeenten, provincies en waterschappen. Dit maakt de Wgr de belangrijkste grondslag
voor publ iekrechtelijke samenwerkingen.

We onderscheiden vier soorten van gemeenschappelijke regelingen.
a. De eerste en tevens zwaarste samenwerkingsvorm is het gemeenschappelijk

openbaar lichaam (artikel B lid l Wgr). Het is een openbaar lichaam met
rechtspersoonlijkheid zodat het zelfstandig kan optreden in het maatschappelijk
verkeer. Het openbaar lichaam kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en
een voorzitter (artikel 12 Wgr). Gemeenten delegeren taken aan het openbaar
lichaam. Dit kunnen zowel raadstaken en collegetaken zijn. Een openbaar lichaam
kan contracten en convenanten aangaan, eigen personeel in dienst nemen, fondsen
beheren en zelfs een publiek of privaat samenwerkingsverband oprichten

b. De tweede samenwerkingsvorm is het qemeenschappelijk orqaan; een lichtere vorm
van samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid (artikel B lid 2 Wgr). Deze
samenwerkingsvorm heeft alleen een dagelijks bestuur, zodat sterkere sturing
vanuit de afzonderlijke gemeenten vereist is. Aan een gemeenschappelijk orgaan
kunnen geen regelgevende bevoegdheden worden gedelegeerd en het kan geen
eigen personeel in dienst nemen. Wel kunnen de deelnemende gemeenten
beschikkingsbevoegdheden overdragen aan het gemeenschappelijk orgaan, echter
niet de bevoegdheid om belastingen te heffen of algemeen verbindende
voorschriften te geven.

De derde samenwerkingsvorm is de centrumgemeente. De deelnemende gemeente
brengen taken onder bij de centrumgemeente, die in opdracht van de andere
gemeente deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeente
mandaat aan de centrumgemeente. De deelnemende gemeenten blijven volledig
verantwoordelijk voor namens hen te nemen beslissingen.

d. De vierde samenwerkingsvorm is de regeling zonder meer. Deze samenwerking is
gebaseerd op artikel 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen. Er wordt
samengewerkt zonder openbaar lichaam, zonder gemeenschappelijk orgaan of de
centrumgemeenten. Delegeren en mandateren van bevoegdheden is niet aan de
orde. Er wordt samengewerkt op basis van convenanten, intentieovereenkomsten en
bestuursafspraken.

In het onderstaande overzicht zijn de bestaande samenwerkingen van gemeente Weert
geÏnventariseerd tot l januari 2016. De eventuele aanpassing als gevolg van de nieuwe Wgr
wordt nader uitgewerkt door de vakafdelingen in overleg met de samenwerkende partners.
In het derde kolom is zeer summier de gevolgen van de nieuwe Wgr voor bestaande
regelingen vermeld.

c
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overeenkomsten verantwoordel ijkheden
en bevoegdheden op
basis van de huidige
regelingen

bestaande regelingen o.g.v.
artikel 33, 33a en 33b
(bevoegdheidsverdeling
raad, college en
burgemeester)

1 Bestuursovereenkomst
intergemeentel¡jke
samenwerking Weert,
Nederweert en Risse
groep van 22 april 2OI3

Doel: Zoveel mogelijk
tewerkstellen van personen die
behoren tot de doelgroep, b¡j
reguliere werkgevers zodat zij
niet langer afhankelijk zijn van
een uitkering of niet langer
aangewezen zijn op een WSW
voorziening, om op deze wijze
een zo groot mogelijke
besparing te verkrijgen op de
uitkeringsgelden van de WWB
en de participatiewet en een zo
efficiënt mogelijk gebruik van
de Wsw voorzieningen.

Beleidsbepalende
bevoegdheid : Gemeenteraden
en het Algemeen bestuur van
de Risse

Bestuurlijke
verantwoordel ijkheid : berust
bij de Portefeuillehouders van
de gemeente Weert en
Nederweert en het Dagelijks
bestuur van de R¡sse

Het is een openbaar lichaam met
rechtspersoonlijkheid.

De nieuwe WGR heeft gevolgen
voor deze regeling:
. wijzing in de plann¡ng en
controlcyclus
. niet duidel¡jk is de samenstelling
van DB en Algemeen bestuur

2. Bestuursovereenkomst
Rud Limburg-Noord (d.d
22 januari 2015)

Doelen:
a. de dienstverlening bij de
uitvoering van de
vergunningverlening, toezicht
en handhaving;
b. de kwaliteit, veiligheid en
gezondheid van de
leefomgeving

Bestuurlijk overleg : De
colleges van de gemeenten en
prov¡nc¡e wijzen uit hun
geleding ieder een lid van het
bestuurlijk overleg aan en in
ieder geval een vervangend lid,
die het door hen benoemd lid
bij ontstentenis of
verhindering, vervangt.

Regeling zonder meer

Nieuwe WGR heeft geen gevolgen
voor deze regeling

3 Bestu u rsovereenkomst
Samenwerking Midden-
Limburg (december
2014) in een
netwerkstructu ur (SM L)

Doel: Het organiseren van een
netwerkstructuur die voor
bundeling en coördinatie zorgt
van projecten en trajecten op
economisch, sociaal en fysiek
terrei n .

Bestuurlijk overleg : het
netwerkberaad is
samengesteld uit bestuurlijke
vertegenwoordigers van de
gemeenten. De colleges van de
gemeenten w¡jzen u¡t hun
geleding ieder een lid van het
netwerkberaad aan.

Regeling zonder meer

Nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze regeling

4 Gemeenschappelijke
Reoelino subsidier¡no

Doel van deze regeling: het
oDr¡chten en het in stand

De nieuwe bepallngen van WGR
hebben oeen oevoloen voor deze
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ADV Limburg (Januari
2009)

houden van een Anti
Discriminat¡e Voorziening
Limburg.

Bevoegdheid: de gemeente
Roermond zal optreden als
centrumgemeente voor de
regio Noord- en Midden
Limburg met betrekking tot de
inhoud van deze regeling. Dit
zal geschieden conform het
door de raden van de
deelnemende gemeenten
vastgestelde Beleidsvoorstel
ADV-Limburg.

regeling, genaamd
Centrumgemeente.

De genoernde taken worden
behartigd door de
centrumgemeente Roermond, de
bevoegdheden en
verantwoordelijkheden blijven bij
de deelnemende gemeenteraden
en colleges.

6 Intentieverklaring BGT
samenwerking Leudal,
Nederweert, Roermond
en Weert

Doel: onderzoek naar
samenwerki ngsmogel ijkheden
op het gebied van
bedrijfsvoeri ng tussen
gemeente Leudal, Nederweert,
Weert en Roermond is ook het
werkveld Geo-i nformatie
(landmeten/BGT) onderzocht.

Bevoeqdheid: colleoe van B&W

Nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze regeling

7 Intentieverkla ring
samenwerking
Gebiedsontwikkeling
Cr¿rendorrck - WeerL -
Kempenbroek

Gemeenten Cranendonck en
Weert brengen een
gebiedsontwikkeling tot stand
w¿arirl opgdven voür rtaLuur,
water, industr¡ële
bedrijvigheid, infrastructuur en
vrijetijdseconomie in
samenhang worden ontwikkeld
met alle relevante part¡jen in
het beoogde gebied.

De nieuwe WGR heeft geen
inrrlnorf nn Aaza crmonr¡rarlzinnvP veLv rv,,,!,,'rv¡ r\,,,v¡

8 Samenwerkings-
overeenkomst
Jeugdcu ltuu rfonds
Limburg (2015)

Doel: Onderzoek naar de
effecten van lgezin lplan

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

9 Samenwerkingsovereenk
omst ZonMW

Doel: Ouders aan zet!
Onderzoek naar de effecten
van lgezinlplan

Bevoeqdheid: colleqe van B&W

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

10 Samenwerkings-
overeenkomst Mee
Noord en Midden
Limburg en gemeente
Weert 2013.

Doel: deze overeenkomst is
het verkennen c.q. het maken
van aanvullende afspraken
over de d¡enstverlen¡ng van
MEE binnen de gemeente om
de samen tussen gemeenten
en MEE te bevorderen, te
weten:

- Het bevorderen van
integrale cliënt
onclerstelrning voor alle
doelgroepen op lokaal
niveau
- Gemeenten in staat
stellen om hun regio
verantwoordelijkheid voor
cliënt ondersteuning ook
voor de MEE doelgroepen
te realiseren
- MEE organisaties aan
te laten sluiten bij de
lokale structuren met

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.
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inachtneming van de
bovenreg iona le structuren

Bestuurlijk: bevoegd het
college van B&W,
vertegenwoord igd door de
Burgemeester.

11 Samenwerkings-
convenant risk Noord- en
Midden-Limburg (dec.
2008)

Doel : de convenantpartijen
beogen door hun
samenwerking gezamenlijk
gebruik te maken van een
signaleringssysteem, genaamd
@risk NM Limburg, om zo
tijdig, eftectief en gezamenlijk
te kunnen interveniëren indien
bij meer instellingen of
beroepskrachten het redelijk
vermoeden ontstaat -dat een
jeugdige het risico loopt in zijn
fysieke, psychische, sociale of
cognitieve ontwikkeling naar
volwassenheid te worden
belemmerd.

Bestuurlijk bevoegd : college
van B&W

Bestuu rsovereenkomst zonder
organisator¡sch verband. De
nieuwe WGR heeft geen
gevolgen.

L2 Bestuursovereenkomst
uitvoering
werkzaamheden
Afva lwaterketen tussen
Gemeente Weert en
Waterschapsbedrijf
Limburg

Doel : te komen tot een
doelmatige en duurzame
inrichting, beheer en sturing
van de afvalwaterketen tegen
de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten.

Bestuurliik: colleoe van B&W

De regeling zonder meer

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
sa menwerki ngsovereen komst

13 Samenwerkings-
overeenkomst project
N2B0-West

Doel:_Het vastleggen van de
bestuurlijke- en ambtelijke
samenwerking inzake de totaal
aanpak v/d deelprojecten N280
West (N280 wegvak
Roermond, N280 Maasbrug,
N280 wegvak Weert-
lateraalkanaal. Collegebesluit
is van 11 maart 2014. De duur
van de overeenkomst: tot dat
alle doelen zijn gerealiseerd.

Bestuurlijk: college van B&W

De regeling zonder meer

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

L4 Internationale
samenwerking Weert-
Hangzhou (China) van
december 2014.

Doel: Stedenband aan te gaan
o/h economisch gebied

Bestuurlijk: college van B&W
en de Raad

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

15 Privacy-en
sa menwerkingsconvenan
t Veiligheidshuis Midden-
Limburg van december
20L4

Doel: streven ernaar om hun
werkzaamheden ( op het
gebied van bestrijden van
criminal¡teit en overlast) op
een effectieve en efficiënte
wijze op elkaar af te stemmen.
Gegevensuitwisseling is
daarvoor van belang. De
afspraken over de uitvoering ¡s

vastgelegd in het
sa menwerkin gsconvena nt.

De regeling zonder meer

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.
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Bevoegd: college van B&W

16 Sa menwerkingsovereenk
omst Pluspurtt

Doel: De inzet van alle
parlrìers leidL toL een brede
voorziening en een sluitende
aanpak voor de doelgroep. De
doelstellingen zijn het bieden
van passende begeleiding en
het opzetten, uitvoeren en
evalueren van een
multidisc¡plinair prograrnma
gericht op onderwijsroutes,
leerweekroutes en
arbeidstoeleidende route aan
jongeren tot 23 jaar die buiten
de boot dreigen te vallen.

Bevoegdheid: college van B&W

De regeling zonder meer

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

t7 Samenwerkings-
overeenkomst Blue Ports
Limburg 2OI5-20L7 van
februari 2015

Doel : samenwerkingsverband
is de versterking van de
economische functie van de
havens in Limburg.

Portefeui I lehouders overleg.
De overeenkomst eindigt op 31
december 2017.

De regeling zonder meer

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

18 Convenant
samenwerking zeven
gemeenten uitvoering
jeugdhulptaken door
stichting Centrum voor
Jeugd en Gezin Midden-
Limburg van november
20L4

Doel:
samenwerkingsconvenant legt
de onderlinge afspraken tussen
de zeven gemeenten vast voor
wat betreft de regionale
samenwerking inzake de
uitvoering van de CJG-taken
door de stichting centrum voor
jeugd en gezin Midden-
Limburg.
Dit convenant treedt inwerking
op 1 januari 2015 en e¡ndigt
op 31 december 2018.

De regeling zonder meer

De n¡euwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

19 Euregionale
samenwerking Maaseik-
Bree- Weert van 12
januari 2009.

Doel : grensoverschrijdend
samenwerking op verschillende
terreinen zoals toerisme,
economie, onderwijs, cultuur
en sport, veiligheid etc.

Bestuurlijk: de drie
burgemeesters, gaan middels
mandaat, regelmatig overleg
plegen op de genoemde
beleidsterreinen.

De regeling zonder meer

De n¡euwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.
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20 Gemeenschappelijk
regeling ICT
samenwerkingsverband
Noord en Midden
Limburg 2013-2018 van
september 2013

Doel: De deelnemers willen
met de voorgenomen ICT-
samenwerking de volgende
belangen gezamenlijk gaan
behartigen:
- Elkaar op het gebied van

ICT-infrastructuu r
ontzorgen;

- ICT-voorzieningen
standaardiseren en
uniformeren

- Beschikbare kennis en
capaciteit efficiënter inzetten

- Slagvaardiger kunnen
inspelen op ontwikkelingen
en toekomstige groeit van
ICT-kosten beperken.

Bevoegdheid van college van
B&W)

De regeling zonder meer

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.

21 Gemeenschappelijke
regeling
Veiligsheidsregio Noord-
en Midden-Limburg van
2012.

De regeling is gewijzigd
op 23 oktober 2015 en
heet nu:
Gemeenschappelijke
regeling veiligheidsregio
en Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
Limburg-Noord

Doel: het
samenwerkingsorgaan heeft
tot doel om de belangen van
gemeenten en hun
ingezetenen te behartigen op
het gebied van o.a.
bra ndweerzorg, geneeskundig
hulpverlening bij ongevallen en
rampen, rampenbestrijding en
crisisbeheersing etc. etc.

Bestuurlijk: burgemeester

Duur: onbepaalde duur

Het is een openbaar lichaam in de
zin van artikel 8 lid 1 WGR.

Deze regeling is op 23 oktober
2015 in overeenstemming
gebracht met de nieuwe WGR.

22 Gemeenschappelijke
Regeling "Regionale
Sa menwerki ng Leerplicht
RMC Nederweert-Weert"
van juni 2013

Doel: toezicht op naleving
leerplicht
Bestuurlijk overleg:
portefeui I lehouders overleg en
vaststelling door de colleges
van deelnemende gemeente.

Zie vera ntwoordelijkheden
centrumqemeente

Centrumgemeente: De nieuwe
WGR heeft geen gevolgen voor
deze samenwerking.

23 Gemeenschappelijke
regeling
belastingsa menwerking
gemeente en
waterschappen (BsWG)

Doel: De regeling is getroffen
in het belang van een zo
doelmatig mogelijke uitvoering
van enige wettelijke bepaling
of beleidsregel betreffende de
heffing en invordering van
gemeentelijke belastingen en
aanverwante zaken.

Het ¡s een openbaar lichaam met
rechtspersoonlijkheid in de zin van
artikel 8lid1Wgr.

De regeling voldoet aan de e¡sen
van de nieuwe WGR.

24 Samenwerkings-
afspraken hulpverlening
in crisissituaties voor
jeugdige in Noord- en
Midden-Limburg

Doel: met deze
samenwerki ngsafspraken
wordt beoogd dat de
gemeenten en instellingen de
continuTteit van de huidige
hulpverlening in cris¡ss¡tuat¡es
voorjeugdigen per 1 januari
2015 waarborgen.

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.
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Bevoeodheid: colleoe van B&W

25 Bestuursovereenkomst
gemeente Weert en
Waterschapsbedrijf
Limburg

Doel: het duurzaam inrichten
en beheren van de
afvalwaterketen tegen de
laagst mogelijke
maatschappelijke kosten

Bevoeqdheid: colleqe van B&W

De nieuwe WGR heeft geen
gevolgen voor deze
samenwerking.
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