
1

Addendum
Behorende bij de Bestuursovereenkomst tussen de gemeenten Weert, Nederweert en het 
Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, De Risse.

De ondergetekenden:

1. Gemeente Weert, in deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door wethouder, M.J. van den Heuvel

en

2. Gemeente Nederweert, in deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door wethouder, H.P.J. Cuijpers

en

3. Het Werkvoorzieningsschap Weert en omstreken, de Risse, verder te noemen de Risse, in 
deze krachtens artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningsschap 
Weert en omstreken, de Risse”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter van het 
Algemeen en Dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningsschap, de heer P.P.H. Sterk,

en

4. Gemeente Cranendonck, in deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door wethouder, M. Lemmen

overwegende dat:

 De gemeenten Weert, Nederweert en de Risse op 22 april 2013 de “Bestuursovereenkomst 
tussen de gemeenten Weert, Nederweert en het Werkvoorzieningsschap Weert en omstreken, 
de Risse” (verder te noemen: de bestuursovereenkomst) zijn aangegaan met vastlegging van 
de samenwerkingsafspraken rondom het samenwerkingsverband ‘Werk.Kom”;

 De gemeente Cranendonck de intentie heeft bij deze bestuursovereenkomst aan te sluiten,  
onder voorbehoud van instemming door het college van burgemeester en wethouders van 
Cranendonck en hiertoe bij brief van 10 juli 2019 een verzoek tot deelname bij de projectgroep 
heeft ingediend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 tweede lid van de 
bestuursovereenkomst;  

 Voor de gewenste deelneming niet alleen de instemming van het college van Cranendonck is 
vereist maar, gelet op het bepaalde in artikel 18 derde lid van de bestuursovereenkomst, ook 
van de colleges van Weert en Nederweert en het Dagelijks bestuur van de Risse;

 Aansluiting van de gemeente Cranendonck wordt verwerkt in voorliggend addendum op de 
bestuursovereenkomst, die na verkregen instemming van en ondertekening door alle vier de 
contractpartijen, de bestuursovereenkomst wijzigt en hiervan onlosmakelijk deel van uitmaakt;

 Hierbij in aanmerking wordt genomen dat de bestuursovereenkomst (en addendum) alsmede 
de gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningsschap Weert en omstreken, de Risse” als 
onderlegger, te zijner tijd actualisatie behoeft. 

 

En komen het volgende overeen:
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Artikel 1. 

De gemeente Cranendonck wordt in de bestuursovereenkomst opgenomen als 4e Partij.

Artikel 2. 
Overal waar in de bestuursovereenkomst staat ‘de gemeenten Weert, Nederweert’ en ‘de 
gemeenten Weert en Nederweert’, wordt vanaf de inwerkingtreding van onderhavig addendum  
gelezen: ‘de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck’ en ‘de gemeenten Weert en 
Nederweert en Cranendonck’. 

Artikel 3. 
In de begripsomschrijving van ‘Projectgroep’ als bedoeld in artikel 1. van de bestuursovereenkomst 
worden volgende twee tekstblokken ingevoegd:
a. na ‘namens de portefeuillehouder van de gemeente Nederweert’ wordt ingevoegd ‘de …… van de 
gemeente Cranendonck, namens de portefeuillehouder van de gemeente Cranendonck
b. na ‘het Hoofd van de afdeling Dienstverlening en Zorg van de gemeente Nederweert’ het Hoofd 
van de afdeling …… van de gemeente Cranendonck’.

   
Overige afspraken
Dit addendum treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019 en maakt per die 
datum onlosmakelijk deel uit van de bestuursovereenkomst. 

Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt te Weert.

Organisatie Gemeente Weert
Naam         M.J. van den Heuvel
Functie Wethouder 
Datum 7-10-2019
Handtekening

Organisatie Gemeente Nederweert 
Naam         H.P.J. Cuijpers
Functie Wethouder 
Datum 7-10-2019
Handtekening
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Organisatie Gemeente Cranendonck
Naam         M. Lemmen
Functie Wethouder 
Datum 7-10-2019
Handtekening

Organisatie Werkvoorzieningsschap Weert en omstreken, de Risse
Naam         P.P.H. Sterk
Functie Voorzitter 
Datum 7-10-2019
Handtekening


