Bijlage wijzigingen:
Aanpassing van artikel 8, 9, 12 en 13 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug.
Onderwerp
Samenstelling
AB

Inhoudelijke toelichting
Door het woord “maximaal” in te voegen, wordt de
mogelijkheid gecreëerd een kleiner AB samen te stellen.
De portefeuillehouders werk en inkomen nemen hiermee
expliciet deel aan het AB. De verplichting als
portefeuillehouder werk en inkomen plaats te nemen in
het DB is komen te vervallen immers, de doelstelling is dat
de politiek bestuurlijke discussie omtrent besluitvorming
plaatsvindt in het AB en niet in het DB, waardoor de
verantwoordingsrelatie met de gemeentebesturen
betreffende de besluitvorming in het AB wordt
gewaarborgd. Conform artikel 14 lid 3 Wgr dient het AB
minimaal twee maal zo groot te zijn als het DB.
Mogelijkheid tot aanpassing van de samenstelling van het
DB: nu de politiek bestuurlijke discussie exclusief in het AB
plaatsvindt, de portefeuillehouders werk en inkomen in het
AB zitting nemen, en het DB zich richt op haar wettelijke
taak, het organisatiebelang, kan het DB volstaan met drie
leden waaronder de voorzitter. De voorzitter van het DB is,
conform artikel 16 GR RWDI, tevens de voorzitter van het
AB.

Samenstelling
DB

Onder de huidige gemeenschappelijke regeling bestaat het
DB uit vijf leden, één namens elke gemeente. Daarbij wordt
steeds de portefeuillehouder werk en inkomen van een
gemeente in het dagelijks bestuur benoemd. De omvang
van het dagelijks bestuur wordt thans aan het AB gelaten.
Daarbij moet het DB ten minste bestaan uit drie leden,
zoals artikel 14 lid 1 Wgr eist. Tevens is opgenomen dat het
DB maximaal uit vijf leden bestaat, omdat het AB anders
ook uitgebreid dient te worden ex artikel 14 lid 3 Wgr. Nu
het AB uit maximaal tien leden bestaat, is een DB van vijf
leden het maximale aantal leden.

Oud
Artikel 8. Algemeen bestuur: samenstelling

Nieuw
Artikel 8: Algemeen bestuur: samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden,
waaronder de voorzitter.
2. De raden wijzen uit de colleges ieder twee leden voor het algemeen
bestuur aan, met dien ten verstande dat één lid in ieder geval het
collegelid met de portefeuille werk en inkomen dient te zijn.
3. De raden beslissen in de eerste vergadering van hun
wettelijke zittingsperiode over de aanwijzing als bedoeld in het
vorige lid.
4. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur
ontstaat, wijst de betreffende raad zo spoedig mogelijk
een nieuw lid aan met inachtneming van het bepaalde in
het tweede lid.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt als de
zittingsperiode van de raad afloopt, of indien de
zittingsperiode van het college tussentijds beëindigd wordt
of indien het lidmaatschap van het college, waaruit het
betreffende lid afkomstig is, tussentijds beëindigd wordt.
6. In geval van het bestaan van een of meer vacatures blijft het
algemeen bestuur bevoegd besluiten te nemen.

1. Het algemeen bestuur bestaat uit maximaal tien leden,
waaronder de voorzitter.
2. De raden wijzen uit de colleges leden voor het algemeen
bestuur aan, met dien ten verstande dat in ieder geval het
collegelid met de portefeuille werk en inkomen dient plaats
te nemen in het AB.
3. De raden beslissen in de eerste vergadering van hun
wettelijke zittingsperiode over de aanwijzing als bedoeld in
het vorige lid.
4. Indien tussentijds een vacature in het algemeen bestuur
ontstaat, wijst de betreffende raad zo spoedig mogelijk
een nieuw lid aan met inachtneming van het bepaalde in
het tweede lid.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt als de
zittingsperiode van de raad afloopt, of indien de
zittingsperiode van het college tussentijds beëindigd wordt
of indien het lidmaatschap van het college, waaruit het
betreffende lid afkomstig is, tussentijds beëindigd wordt.
6. In geval van het bestaan van een of meer vacatures blijft
het algemeen bestuur bevoegd besluiten te nemen.

Artikel 12. Dagelijks bestuur: samenstelling

Artikel 12. Dagelijks bestuur: samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de
voorzitter.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en vanuit de leden van het
algemeen bestuur aangewezen met dien verstande dat in beginsel de
portefeuillehouders werk en inkomen, zoals vermeld in artikel 8, lid 2,
worden benoemd.
3. Bij de aanwijzing wordt tevens een plaatsvervangend lid door het algemeen
bestuur aangewezen.
4. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt, indien een lid als
zodanig ontslag neemt of ontslagen wordt door het algemeen bestuur en
zodra hij ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.
5. Het algemeen bestuur draagt in geval van een vacature zo snel mogelijk
zorg voor de vervulling daarvan overeenkomstig het bepaalde in het
tweede lid van dit artikel en het vierde lid van artikel 8.

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ten minste twee en
ten hoogste vier overige leden.
2. De leden van het dagelijks bestuur worden door en uit de leden van het
algemeen bestuur aangewezen.
3. Bij de aanwijzing wordt tevens een plaatsvervangend lid door het
algemeen bestuur aangewezen
4. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt, indien een lid als
zodanig ontslag neemt of ontslagen wordt door het algemeen bestuur
en zodra hij ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn.
5. Het algemeen bestuur draagt in geval van een vacature zo snel mogelijk
zorg voor de vervulling daarvan overeenkomstig het bepaalde in het
tweede lid van dit artikel en het vierde lid van artikel 8.

Onderwerp
Werkwijze AB

Werkwijze DB

Inhoudelijke toelichting
Noodzaak tot aanpassing van de tekst van artikel 9 lid 3 is
gelegen in het feit dat bij een wijziging in samenstelling van
het AB de genoemde stemverhouding kan leiden tot
ongewenst effect (stemwaarde per gemeente afhankelijk
van het aantal afgevaardigden).

Oud
Artikel 9. Algemeen bestuur: werkwijze

Nieuw
Artikel 9. Algemeen bestuur: werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste zes leden dit vragen
onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Op de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en 23
van de wet van toepassing.
3. In de vergaderingen van het algemeen bestuur heeft ieder lid één stem.
Indien in geval van een stemming de stemmen staken dan wel de
stemverhouding 6 : 4 is, zal de uitslag bepaald worden op basis van het
gegeven of de stemmen van de voor- of tegenstemmers het
meerderheidsbelang in het totale per begrotingsjaar te bepalen jaarbudget
van het samenwerkingsverband vertegenwoordigen.
4. Het algemeen bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van
orde vast.

1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts
zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste zes leden dit
vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Op de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn de artikelen 22 en
23 van de wet van toepassing.
3. In de vergaderingen van het algemeen bestuur heeft iedere gemeente
één stem. Indien in geval van een stemming de stemmen staken dan
wel de stemverhouding 3 : 2 is, zal de uitslag bepaald worden op basis
van het gegeven of de stemmen van de voor- of tegenstemmers het
meerderheidsbelang in het totale per begrotingsjaar te bepalen
jaarbudget van het samenwerkingsverband vertegenwoordigen.
4. Het algemeen bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement
van orde vast.

Aanpassing stemregels in het DB: in het DB heeft ieder lid
één stem. De formule hoe te handelen indien de stemming
staakt – voorheen in geval van een stemming de
verhouding 3:2 is, zal de uitslag bepaald worden op basis
van het gegeven dat de stemmen van de drie voor- of
tegenstemmen het meerderheidsbelang van het
samenwerkingsverband vertegenwoordigen -, is met deze
wijziging komen te vervallen. Gezien het veranderde
karakter van besluitvorming in het DB, waarbij het
organisatiebelang voorop staat en er voor politie discussies
in beginsel geen plaats is, kan besluitvorming in overleg
plaatsvinden. Regels omtrent staking (in)(en) stemming
horen hier niet bij.

Artikel 13. Dagelijks bestuur: werkwijze

Artikel 13. Dagelijks bestuur: werkwijze

1.

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter
dit nodig acht of één der leden daarom verzoekt onder
schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Indien in de vergaderingen van het dagelijks bestuur gestemd wordt
over zaken en/of personen heeft ieder lid één stem.
3. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn
bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het algemeen
bestuur wordt over de eventueel verleende mandaten geïnformeerd.
4. Het dagelijks bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van
orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het algemeen
bestuur

2.

3.

4.

-

Het dagelijks bestuur vergadert in beginsel acht keer per jaar en verder zo
dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of één der leden daarom verzoekt
onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien in de vergaderingen van het dagelijks bestuur gestemd wordt over
zaken en/of personen heeft ieder lid één stem. Indien in geval van een
stemming de verhouding 3 : 2 is, zal de uitslag bepaald worden op basis
van het gegeven dat de stemmen van de drie voor- of tegenstemmen het
meerderheidsbelang van het samenwerkingsverband vertegenwoordigen.
Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn
bevoegdheden opdragen aan een of meer van zijn leden. Het algemeen
bestuur wordt over de eventueel verleende mandaten geïnformeerd.
Het dagelijks bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van
orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het algemeen
bestuur.

