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Onderwerp
Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief WBA

Steenbergen; 18 februari 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
1. Inleiding
Op 14 november 2019 is een verzoek van het West-Brabants Archief (WBA) ontvangen om 
toestemming te verlenen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling WBA in verband met 
inwerkingtreding van de WNRA en de daarmee verband houdende deelname aan de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Op 28 november 2019 
is door uw Raad besloten geen wensen en bedenking in te dienen bij de OMWB en de overige 
gemeenschappelijke regelingen voor zover zij een verzoek indienen aangaande het besluit om lid te 
worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen 
Op 6 februari is vanuit het WBA een schrijven ontvangen waarin wordt vermeld dat het besluit 
rondom de deelname aan de WSGO onvolledig is omdat nog toestemming verleent dient te worden 
tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

2. Achtergrond
In het verzoek van het WBA wordt aangegeven dat de GR OMWB voorziet in de mogelijkheid om het 
algemeen bestuur tot deelneming in een vereniging te laten besluiten. In de tekst van de 
gemeenschappelijke regeling van het WBA ontbreekt echter een dergelijke bepaling, waardoor deze 
tekst eerst aangepast dient te worden. Omdat een formeel besluit over deze toestemming vanuit de 
gemeente Steenbergen ontbreekt dienen wij alsnog toestemming te verlenen voor het aanpassen 
van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling WBA.

3. Overwegingen
Toestemming tot deelname aan de WSGO is met eerdergenoemd raadsbesluit al gegeven. Het gaat 
hier alleen nog om het formeel toestemming verlenen tot aanpassing van de tekst van de 
gemeenschappelijke regeling. Het gaat om de volgende tekstuele wijziging:
Aan artikel 9 wordt een vierde lid toegevoegd luidende:
4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
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 bedenkingen ter kennis 
van het algemeen bestuur te brengen.
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4. Middelen
n.v.t.

5. Risico's
n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
Na besluitvorming zal het WBA in kennis gesteld worden van het genomen besluit.

7. Voorstel
Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het 
West-Brabants Archief (WBA) met een bepaling waardoor deze gemeenschappelijke regeling lid kan
worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG;

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenberg* 
de secretaris, de burgemee
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