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Onderwerp
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Steenbergen; 6 augustus 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is per brief van 17 april jl. 2e wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (GR RWB) ter goedkeuring aangeboden. De 
voornaamste reden tot wijziging is de fusie van de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem tot één gemeente, gemeente Altena. Tevens wordt het moment benut om diverse 
minder belangrijke wijzigingen mee te nemen.

2. Achtergrond
De RWB is door vorming van de gemeente Altena een samenwerkingsverband van 17 gemeenten. 
Steenbergen maakt hier onderdeel van uit. De wijze van samenwerking is vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling.

3. Overwegingen
De volgende wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling worden voorgesteld:

« De gemeente Altena is een fusiegemeente van drie gemeenten: gemeente Aalburg, 
gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem.

» Uitbreiding van de archiefbepalingen in de regeling. Hiermee wordt voldaan aan het verzoek 
van onder andere het West-Brabants Archief om de archiefzorg concreter in de regeling vast 
te leggen.

» Mogelijk maken dat de RWB "rood staat". De BNG staat enkel toe dat de RWB "rood" kan 
staan wanneer landelijke geformuleerde bepalingen worden opgenomen in de regeling.

» Rol gemeentesecretarissen. In de regeling wordt nog gesproken over de Ambtelijke
Regiegroep. Deze regiegroep heeft zichzelf als specifiek overleg opgeheven. De secretarissen 
blijven elkaar treffen in de Secretarissenkring West-Brabant. De economische ambities in 
relatie tot de beperkte personele bezetting bij de RWB, maken het noodzakelijk dat de 
gemeentesecretarissen collectief verantwoordelijk blijven voor de inbreng van voldoende 
ambtelijke kennis, kwaliteit en capaciteit.

» De overige wijzigingen leiden tot consequent gebruik van taal en begrippen.

Een uitgebreidere toelichting op de wijzigingen is door de RWB aangeleverd en als bijlage 
toegevoegd.

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling dient het college toestemming te verkrijgen van uw 
gemeenteraad om wijzigingen door te voeren in een gemeenschappelijke regeling. De toestemming 
kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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5. Middelen
Er zijn geen middelen nodig voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

6. Risico's
Als de GR RWB niet wordt aangepast staan de eerder genoemde wijzigingen onjuist. De gevolgen 
zijn met name technisch/ administratief van aard.

7. Communicatie/Aanpak
Na besluit van uw gemeenteraad zal de RWB worden geïnformeerd.

8. Voorstel
1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen

met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester.

R.Ŕ. van de
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