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Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: 3e wijziging GR RWB

Steenbergen; 17 november 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Bijgevoegd treft uw raad een voorstel aan over de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling van 
Regio West-Brabant.

2. Achtergrond
Met ingang van 1 januari 2020 is ook voor de medewerkers van de RWB het private arbeidsrecht gaan 
gelden als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). RWB wil aansluiten bij de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Uw raad heeft eerder al 
uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen deze aansluiting. Om daadwerkelijk aan te kunnen sluiten 
is een wijziging nodig van de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (GR RWB). Deze dient 
het mogelijk te maken dat het Algemeen Bestuur van RWB kan besluiten om lid te worden van 
verenigingen, deel kan nemen aan andere rechtspersonen et cetera.

3. Overwegingen
De derde wijziging betreft:

Aan artikel 4 wordt een elfde lid toegevoegd:
11. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maat
schappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien 
dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang. 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 be-denkingen ter 
kennis van het algemeen bestuur te brengen.

Artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het college niet kan overgaan tot het 
wijzigen van de regeling dan na verkregen toestemming van de raad. De toestemming kan slechts 
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Argumenten
Deze wijziging maakt het voor RWB mogelijk om aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.



4. Middelen
De wijziging heeft geen financiële gevolgen.

5. Risico's
De wijziging heeft geen personele gevolgen.

6. Communicatie/Aanpak
Het voorstel tot wijziging van de GR RWB ligt ter besluitvorming voor bij alle deelnemende gemeenten. 
Pas nadat alle deelnemers hebben ingestemd met het voorstel kan de wijziging worden doorgevoerd. 
De wijziging dient gepubliceerd te worden in de Staatscourant.

7. Voorstel
De raad wordt voorgesteld om geen bezwaren kenbaar te maken aan ons college ten aanzien van ons 
voornemen de te besluiten tot de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West- 
Brabant conform bijgevoegd raadsbesluit.
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