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Geacht college,
Bijgaand treft u aan een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (hierna: GR RDWI) zoals
door het algemeen bestuur (hierna: AB) op 4 oktober 2017 is vastgesteld.
De achtergrond van deze wijziging is gelegen in de wens het AB meer in positie te
brengen, zodat de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden hun
sturings- en controlemogelijkheden optimaal kunnen benutten. Tegelijkertijd wordt met
deze wijziging bewerkstelligd dat besluitvorming in het dagelijks bestuur (hierna: DB) en
AB gerichter en efficiënter plaats kan gaan vinden. Het nieuwe model moet leiden tot
betere rolinvulling van het DB, van het AB en de afzonderlijke gemeentebesturen.
Aanleiding
In de afgelopen 2 jaar heeft de RDWI een ontwikkeling doorgemaakt waarbij er een
nauwere aansluiting op de lokale agenda is gemaakt. Gebleken is dat de RDWIgemeenten een toenemende vraag hebben naar differentiatie in het regionaal uniforme
uitvoeringsbeleid, mede ingegeven door de verschillen in gemeentelijke ambities of de
snelheid waarin de eigen transformatie wordt vormgegeven. Lokaal maatwerk wordt
gevraagd en daarbij nabijheid en partnerschap vanuit de RDWI. De RDWI moet feitelijk
“voelen” als een logisch onderdeel van de eigen gemeentelijke organisatie.
Deze vraag om nauwe betrokkenheid is ook merkbaar in het bestuur van de RDWI. AB leden, vaak ook portefeuillehouder van een ander onderdeel van het sociaal domein,
hebben behoefte aan een grotere mate van invloed op de beleidskeuzes die voorbereid
worden door de directie en het DB. Hiertoe zijn met het oog op de huidige structuur van
de gemeenschappelijke regeling en de hierbij behorende rollen en taken van het AB en
het DB de volgende veranderpunten aangewezen als speerpunten voor een
initiatiefvoorstel tot wijziging van de GR RDWI:
meer ruimte voor lokale afwegingen,
een helder positionering van het AB ten opzichte van DB, alsmede van het AB, en
DB, richting de deelnemende gemeenten,
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meer bestuurlijke slagkracht en flexibiliteit van het AB en DB.
Inhoud van het voorstel
Dit voorstel creëert de mogelijkheid de samenstelling van het AB en het DB aan te
passen c.q. te wijzigen. De huidige GR schrijft deze samenstelling thans dwingend voor
waarbij het AB bestaat uit tien leden en het DB uit vijf leden. De wens is deze dwingende
samenstelling los te laten en de mogelijkheid te openen hierin wijzigingen aan te
brengen.
Het DB werkt het beleid, waarvoor het AB de kaders heeft vastgesteld, nader uit en heeft
de dagelijkse leiding over de GR. Het DB, en elk van zijn leden afzonderlijk, zijn aan het
AB verantwoording schuldig over het door het DB gevoerde bestuur (collegiaal bestuur).
De leden van het DB hebben géén verantwoordingsrelatie met de gemeentebesturen die
hen hebben aangewezen. Zij hebben dit alleen ten opzichte van het AB.
Hierop voortbordurend kan gesteld worden dat een kleiner DB, in vergelijk met de
huidige samenstelling, meer slagkracht zal hebben zonder dat de controlerende taak van
het AB wordt aangetast. Om dit te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden om het
DB in te vullen, met dien verstande dat het te kiezen aantal leden van het DB van
invloed is op de grootte van het AB. Immers, het AB moet ten minste tweemaal zo groot
zijn als het DB.
Gezien de wettelijke verantwoordingsrelatie tussen het AB en de gemeentebesturen en
de hiermee samenhangende constatering dat de plek waar de politiek bestuurlijke
discussie plaats dient te vinden het AB is, ligt het meer voor de hand dat de
portefeuillehouders W&I plaatsnemen in het AB, in plaats van zoals nu is opgenomen in
de GR, in het DB. Dit in ogenschouw nemend, kan het DB worden samengesteld uit drie
leden (wettelijk minimum) waaronder de voorzitter. Het gevolg van een kleiner DB is dat
het AB, indien gewenst, ook kleiner kan worden (wettelijk vereiste dat het AB tweemaal
zo groot is als het DB). Het AB bestaat nu uit tien leden en kan dan in theorie worden
teruggebracht tot zes.
Óf deze keuzes worden gemaakt en hoe deze worden ingevuld, is aan het nieuw te
vormen AB na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Deze wijziging geeft
niets meer dan de mogelijkheid, indien gewenst, de samenstelling van het AB, en het DB,
aan te passen.
De procedure
De procedure voor wijziging van de GR staat beschreven in artikel 30 van de thans
geldende GR, de Wgr en de van toepassing verklaarde artikelen uit de gemeentewet.
Het besluitvormingsproces verloopt als volgt:
1. elk college vormt zich een oordeel over het voorstel tot wijziging van de GR en
besluit de raad toestemming te vragen om te mogen instemmen met dit voorstel;
2. de raad neemt een besluit over het verzoek van het college;
3. nadat het college de vereiste toestemming van de raad heeft verkregen besluit
het college in te stemmen met de gewijzigde tekst van de GR;
4. na bekendmaking van deze wijziging treedt deze in werking.
Bekendmaking
Toezending van de gewijzigde regeling aan gedeputeerde staten en plaatsing in de
Staatscourant gebeurt door het DB van de GR RDWI. De deelnemende gemeenten
dragen ieder zorg voor bekendmaking en opneming van deze wijziging in de
gemeentelijke registers als bedoeld in artikel 27 van de Wgr.
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Wij verzoeken u de besluitvorming in uw gemeente over dit wijzigingsvoorstel in te
zetten.
In de bijlage treft u een overzicht aan van de voorgestelde wijzigingen met oude en
nieuwe tekst.
Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van de GR RDWI,

D. van Maanen, directeur RDWI

Bijlagen:
- overzicht van de wijzigingen
- tekst van gewijzigde GR RDWI
- Overzicht rollen en taken van het AB/DB/directeur in de GR RDWI
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