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Geadviseerd besluit 

1.   toestemming te verlenen aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS te  

      wijzigen conform de bijlage met voorgestelde wijzigingen.  

 

Toelichting op beslispunten 

Op 1 januari 2015 is de Wgr (Wet op de gemeenschappelijke regelingen) gewijzigd, waardoor GR 

Permar WS ook aangepast moet worden. De belangrijkste wijzigingen zijn de versterking van de rol 

van de gemeenteraden met name in de planning & control cyclus en een scheiding in personen 

tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Met het intreden van de nieuwe landelijke Wgr op 

1 januari 2015 zijn deze wijzigingen verplicht en dienen te zijn verwerkt op 1 januari 2016. 

 

Beoogd effect 

De aanpassing van de GR Permar WS is nodig om aan de wettelijke vereisten te voldoen.  

 

Kader 

De uitvoering van de Wsw is onderdeel van programma 1 (Werk & Inkomen) van de 

Programmabegroting 2016 van onze gemeente. 

 

Argumenten 

De technische wijzigingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de gewijzigde Wgr 

De tekst van de GR is voor het laatst in 2010 gewijzigd. Vanaf dat jaar werden alle college- en 

raadsbevoegdheden op grond van de toen geldende Wsw overgedragen aan het Dagelijks Bestuur, 

respectievelijk Algemeen Bestuur van Permar WS. 

 

Op 1 januari 2015 is de Wgr gewijzigd, welke aanpassing van de GR noodzakelijk maken vanaf 1 

januari 2016.  

 

In de bijlage treft u de wijziging van de GR Permar WS aan. Het is een collegeregeling, die 

getroffen wordt door het college en waarvan ook het college de leden aanwijst. Voordat het college 

deze bevoegdheid uit kan oefenen, dient de gemeenteraad zowel voor het treffen van een regeling 

als het wijzigen daarvan toestemming te geven.  
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Nadat toestemming door de raad is verleend wordt een collegevoorstel opgesteld voor het 

aanwijzen van een extra lid van het Algemeen Bestuur, zoals in de gewijzigde GR wordt 

voorgesteld.  

 

Kanttekeningen 

In GR worden alleen die wijzigingen aangebracht die volgens de wijziging van de Wgr noodzakelijk 

zijn. Mogelijke wijzigingen door van de toekomstverkenningen die de deelnemende gemeenten 

uitvoeren, maken hier nadrukkelijk geen onderdeel van uit, omdat deze niet voor 1 januari 2016 

zijn door te voeren. 

 

Draagvlak 

De gewijzigde GR is met de vijf deelnemende gemeenten voorbereid. 

 

Aanpak/Uitvoering 

De colleges van de vijf samenwerkende gemeenten nemen naar verwachting in de maanden 

september en oktober 2015 het besluit om de gewijzigde GR vast te stellen. Op grond van artikel 

33 lid 4 van de gewijzigde GR Permar stelt het Algemeen Bestuur van Permar de wijziging van de 

regeling vast, nadat alle colleges een besluit hebben genomen. Na vaststelling door het Algemeen 

Bestuur kan de regeling in werking treden. 

 

Communicatie 

Op grond van artikel 26, tweede lid van de Wgr, maakt het gemeentebestuur dat hiertoe in de 

regeling is aangewezen of de gemeente van de plaats van vestiging de regeling tijdig in alle 

deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. 

Voor Permar WS vindt publicatie plaats door de gemeente Ede. 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Juridische consequenties 

Wijzigingen GR 

De aanpassingen van de GR betreffen alleen de aanpassingen die op grond van de gewijzigde Wet 

op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) noodzakelijk zijn. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd 

met betrekking tot de toekomst van de GR Permar. Door deze aanpassingen voldoet de GR Permar 

aan de Wgr 

 
Toestemming gemeenteraad 

Op grond van artikel 1 lid 3 van de Wgr is voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 

de toestemming van de raad vereist. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens 

strijd met het recht of het algemeen belang. Dit houdt in dat de raad bij de beoordeling van de 

aanvraag om toestemming een zekere terughoudendheid moet betrachten.  

 

WMO-aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
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Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven  

De GR aangepast aan de nieuwe wetgeving. 

 

Bijlage: gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Permar WS. 


