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Besluit tot 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn 

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Doetinchem, 

Montferland en Oude IJsselstreek; 

 

Overwegende: 

 dat het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling aan te passen naar 

aanleiding van  het besluit van de raad van de gemeente Montferland om voor de 

uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) deelnemer te blijven in de 

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn; 

 dat de gemeenteraden van de onderscheidenlijke gemeenten hun toestemming 

hebben verleend tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling 

Uitvoeringsorganisatie Laborijn, als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

Gelet op: 

 artikel 40 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;  

 

Besluiten: 

vast te stellen de navolgende 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 

Uitvoeringsorganisatie Laborijn; 

 

Artikel I  Wijzigingen 

 

De Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn wordt als volgt gewijzigd: 

 

A In artikel 4 wordt, onder vernummering van het derde tot en met het negende lid tot 

vierde tot en met tiende lid, een lid ingevoegd, luidende: 

 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste en tweede lid, geldt dat het college 

van Montferland alleen de taken en bevoegdheden uit de Wet sociale 

werkvoorziening, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, overdraagt;    

B Artikel 12, eerste lid, luidende: ‘Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem’           

komt te luiden: 

 ‘Ieder lid van het algemeen bestuur heeft, met uitzondering van de leden van de 

gemeente Montferland, twee stemmen. De leden van de gemeente Montferland 

hebben ieder één stem’.  

C Artikel 47 vervalt. 

  

Artikel II  Inwerkingtreding                

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking als bedoeld in artikel 26, 

vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met dien verstande dat de 

inwerkingtreding niet eerder plaatsvindt dan 1 januari 2018. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente …………………………….. 
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Nota van toelichting bij besluit 2e wijziging GR Uitvoeringsorganisatie Laborijn 

 

Bij het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn per 1 

januari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland een tweetal 

voorbehouden gemaakt, namelijk: 

 een tijdelijke deelname aan de regeling, en; 

 alleen een overdracht van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). 

 

In verband met het bovenstaande is in artikel 47 van de regeling een overgangsbepaling 

getroffen, waarbij is bepaald dat: 

 het college voornoemd slechts één zetel en stemrecht heeft in het algemeen bestuur; 

 het college voornoemd geen zetel heeft in het dagelijks bestuur;  

 voor alle belangrijke beslissingen instemming nodig is van de deelnemers die volledig 

aan de regeling deelnemen, en; 

 de gemeente Montferland slechts een beperkt financieel risico draagt. 

 

Herziening bestuurlijk standpunt gemeente Montferland en consequenties voor de regeling.   

  

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland heeft besloten om in de 

regeling te blijven, waardoor artikel 47 van de regeling komt te vervallen. Het vervallen van 

dit artikel heeft tot gevolgd dat het college van Montferland twee zetels heeft in het algemeen 

bestuur en één zetel in het dagelijks bestuur, gelijk aan de overige deelnemers. 

Na wijziging van de regeling bestaat het dagelijks bestuur, exclusief het extern lid, uit 4 leden 

en het algemeen bestuur uit 8 leden. Daarmee wordt voldaan wij aan het bepaalde in artikel 

14, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarin is bepaald dat de leden 

van het dagelijks bestuur nooit de meerderheid mogen uitmaken van het algemeen bestuur. 

Het extern lid telt daarbij niet mee, omdat hij geen lid is van het algemeen bestuur.  

 

De overdracht van taken en bevoegdheden van het college van Montferland blijft beperkt tot 

de taken en bevoegdheden uit de WSW. Dit is tot uitdrukking gebracht in de wijziging van 

artikel 4, waarbij een nieuw lid 3 is ingevoegd onder gelijktijdige vernummering van het 

‘oude’ lid 3 en de overige leden van dit artikel.  

 

Om recht te doen aan de positie van de colleges die volledig aan de regeling deelnemen ten 

opzichte van het college Montferland als smalle deelnemer, is artikel 12, eerste lid, van de 

regeling gewijzigd. Door de wijziging hebben de leden in het algemeen bestuur van de 

volledige deelnemers twee stemmen en de leden uit Montferland één stem. De situatie die 

dan ontstaat is hieronder schematisch weergegeven. 

 

Deelnemende gemeenten  AB 
Leden 

Stemmen 
 

Aalten 2  4 
Doetinchem 2  4 
Montferland 2  2 
Oude IJsselstreek 2  4 
TOTAAL 8 14 

         

Financiële aspecten 

 

De grondslag en de wijze van berekening van de door de deelnemers per boekjaar 

verschuldigde financiële bijdrage wordt nader geregeld in de Bijdrage verordening Laborijn. 


