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Aanhef 
De colleges van burgemeesters en wethouders van de ge-
meenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Hal-
derberge, Oosterhout, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudri-
chem en Zundert 

Aanhef 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeen-
ten Alphen-Chaam, Altena, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, 
Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Tholen, Woensdrecht en Zundert 

 
Aangepast op fusie van de gemeenten 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot 
gemeente Altena. 

Overwegingen 
4. Deze focus leidt tot een aantal aanpassingen in de gemeen-

schappelijke regeling van 2011. 

Overwegingen 
4. Deze focus heeft tot een aantal aanpassingen in de ge-

meenschappelijke regeling van 2011 geleid. 

Deze aanpassingen als gevolg van de focus 
op economische structuurverwerking zijn 
gerealiseerd. 

Overwegingen 
 

Overwegingen 
5. De fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en 

Woudrichem per 1 januari 2019 tot de gemeente Altena 
een aanpassing  van de gemeenschappelijke regeling ver-
eist. 

 
Binnen 6 maanden na fusiedatum dienen 
de relevante gemeenschappelijke regelin-
gen hierop aangepast te zijn (wet algeme-
ne regels herindeling, artikel 41 lid 4). 

Doel en belangen 
art. 3 lid 2. Onder deze belangen vallen in elk geval: 

 Economische Zaken; 

 Mobiliteit; 

 Ruimtelijke Ontwikkeling; 

 Arbeidsmarktbeleid. 

Doel en belangen 
art. 3 lid 2. Onder deze belangen vallen in elk geval: 

 Economie; 

 Arbeidsmarkt; 

 Mobiliteit; 

 Ruimte. 

 
Consequent gebruik taal en begrippen, 
volgorde. 
 

artikel 4, lid 2e 
het borgen van een integrale benadering van vraagstukken, 
waar aangewezen door afstemming tussen de vier pijlers Eco-
nomische Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Mobiliteit en Ruimtelijke 
Ontwikkeling; 

artikel 4, lid 2e 
het borgen van een integrale benadering van vraagstukken, 
waar aangewezen door afstemming tussen de vier pijlers Eco-
nomie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte; 

 
Consequent gebruik taal en begrippen, 
volgorde. 
 

Paragraaf 3.1 Het Algemeen bestuur: de West-Brabantse Ver-
gadering  
art. 5 lid 3.  
De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het 
strategisch beraad voor Economische Zaken, Mobiliteit, Ruim-
telijke Ontwikkeling en Arbeidsmarkt, als bedoeld in artikel 16, 
eerste lid, worden uit dien hoofde uitgenodigd om aan de ver-
gadering deel te nemen. Zij hebben geen stemrecht. 

Paragraaf 3.1 Het algemeen bestuur 
 
art. 5 lid 3.  
De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het 
strategisch beraad voor Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit, 
Ruimte, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, worden uit dien 
hoofde uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen. Zij 
hebben geen stemrecht. 

 
 
 
Consequent gebruik taal en begrippen, 
volgorde. 
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Paragraaf 3.2 Dagelijks Bestuur 
art. 10 , c. de voorzitters van de vaste commissie van advies 
Economische Zaken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 16 van deze regeling. 

Paragraaf 3.2 Strategisch beraad 
art. 10 , c. de voorzitters van de vaste commissie van advies 
Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte als bedoeld in 
artikel 16 van deze regeling. 

 
Consequent gebruik taal en begrippen, 
volgorde. 

Paragraaf 3.4 Adviescommissies en bestuurscommissies 
art. 16 lid 5 Een vaste commissie van advies wordt in elk geval 
ingesteld voor de navolgende beleidsterrein: 

Economische Zaken; 
Mobiliteit; 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Arbeidsmarktbeleid 

Paragraaf 3.4 Adviescommissies en bestuurscommissies 
art. 16 lid 5 Een vaste commissie van advies wordt in elk geval 
ingesteld voor de navolgende beleidsterrein: 

Economie; 
Arbeidsmarkt; 
Mobiliteit; 
Ruimte. 

Consequent gebruik taal en begrippen. 
 

Hoofdstuk 4 Inlichtingen en verantwoording 
Dagelijks Bestuur/West-Brabantse Vergadering 

Hoofdstuk 4 Inlichtingen en verantwoording 
Strategisch beraad/algemeen bestuur 

Consequent gebruik taal en begrippen. 
 

Hoofdstuk 5 Personeel en organisatie 
Ambtelijke Regiegroep, art. 22 
lid 1. De secretarissen van de deelnemende gemeenten vor-

men gezamenlijk de Ambtelijke Regiegroep. 
lid 2. De Ambtelijke Regiegroep kiest uit haar midden een 

voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, waarbij de 
voorzitter van de Ambtelijke Regiegroep niet in dezelfde 
gemeente werkzaam mag zijn als de voorzitter van het al-
gemeen bestuur. 

lid 3. De ambtelijke regiegroep draagt er zorg voor dat het 
algemeen bestuur, het strategisch beraad, de advies-
commissies en de bestuurscommissies bij de uitvoering 
van haar taken over voldoende ambtelijke kennis en kwa-
liteit en capaciteit beschikt, voor zover daarvoor een be-
roep wordt gedaan op bijdragen vanuit de gemeenten. 

Hoofdstuk 5 Personeel en organisatie 
Gezamenlijke gemeentesecretarissen, art. 22 
lid 1. De gezamenlijke gemeentesecretarissen dragen er zorg 

voor dat het algemeen bestuur, het strategisch beraad, 
de adviescommissies en de bestuurscommissies bij de 
uitvoering van haar taken over voldoende ambtelijke 
kennis en kwaliteit en capaciteit beschikt, voor zover 
daarvoor een beroep wordt gedaan op bijdragen vanuit 
de gemeenten. 

 

 
 
De ARG heeft zich in de tweede helft van 
2018 als zodanig opgeheven. De gemeen-
tesecretarissen blijven elkaar treffen in de 
Secretarissen Kring West-Brabant. Het 
blijft van groot belang dat de (gezamenlij-
ke) gemeentesecretarissen zorg dragen 
voor inbreng van voldoende ambtelijke 
kennis, kwaliteit en capaciteit.  
 

Art. 32 
lid 1. Het strategisch beraad is belast met de zorg voor de ar-

chiefbescheiden van het openbaar lichaam en zijn orga-
nen, overeenkomstig de door het algemeen bestuur met 
inachtneming van de Archiefwet 1995 vast te stellen rege-
len. 

  
Deze archiefbepalingen zijn te summier 
bevonden door de betrokken archiefdien-
sten. Daarom wordt een hoofdstuk ar-
chiefbepalingen toegevoegd. 
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lid 2. De archiefbescheiden welke ingevolge de Archiefwet 
1995 moeten worden overgebracht, komen te berusten in 
een door het algemeen bestuur te bepalen locatie. 

 Art. 32 
lid 1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat het 

openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen 
beschikt om al zijn verplichtingen jegens derden te kun-
nen voldoen. 

lid 2. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelne-
mer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, 
doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde 
staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de ar-
tikelen 194 en 195 Gemeentewet. 

lid 3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van 
het openbaar lichaam een Liquidatieplan op te stellen dat 
voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten 
en verplichtingen van het openbaar lichaam over de 
deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wij-
ze. 

 

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
staat niet toe dat RWB “rood” staat. Dit is 
tot nu toe geen probleem geweest, door-
dat provincie Noord-Brabant bepaalde 
subsidies vooraf uitkeerde. Hier kan/gaat 
verandering in komen, waardoor het punt 
wel bereikt wordt dat tijdelijk rood staan 
onvermijdelijk is. De BNG maakt “rood 
staan” mogelijk als de hiernaast beschre-
ven bepalingen opgenomen worden in de 
gemeenschappelijke regeling.  Deze zijn 
afkomstig uit de Circulaire aansprakelijk-
heid voor schulden van openbare lichamen 
op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 
juli 1999.  

Hoofdstuk 8/artikel 35 en verder worden vernummerd naar 
hoofdstuk 9/artikel 41 en verder. 

Hoofdstuk 8 Archiefbepalingen 
Archiefzorg 
Art. 35 
Het strategisch beraad draagt zorg voor de archiefbescheiden 
van de organen van het openbaar lichaam. 
 
Beheer 
Art. 36 
De directeur-secretaris is belast met het beheer van de ar-
chiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, 
voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar 
de archiefbewaarplaats. 
 
 

 
Op verzoek van de voormalige gemeenten 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem en 
in overleg met het West-Brabant Archief 
worden de verantwoordelijkheden voor de 
archiefzorg, het beheer en het toezicht 
concreter in de GR vastgelegd. 
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Bewaring 
Art. 37 
Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden 
van de organen van het openbaar lichaam wijst het strategisch 
beraad een archiefplaats aan. 
 
Toezicht 
Art. 38 
Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van 
de organen van het openbaar lichaam, voor zover deze ar-
chiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaar-
plaats, is een door het strategisch beraad aangewezen archiva-
ris belast. 
 
Verslag Archiefzorg 
Art. 39 
Het strategisch beraad brengt tweejaarlijks verslag uit aan het 
algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opge-
dragen zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het 
openbaar lichaam. 
 
Verslag toezicht 
Art. 40 
De door het strategisch beraad aangewezen archivaris brengt 
tweejaarlijks aan het strategisch beraad verslag uit over het 
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de orga-
nen van het openbaar lichaam die niet of nog niet zijn overge-
bracht naar de archiefbewaarplaats. 

 


