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Beste collegeleden, 

De fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem vereist aanpassing van de 

gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. In deze wijziging nemen we ook wat andere, 

kleine veranderingen mee. We nodigen u uit om de noodzakelijke besluiten te nemen. 

 

1. Toelichting op de wijzigingen 

Deelnemend gemeenten: gemeente Altena in plaats van Aalburg, Werkendam en Woudrichem 

Artikel 41, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling schrijft voor dat gemeenschappelijke 

regelingen binnen 6 maanden na een herindeling de nodige voorzieningen treffen. Dit betekent dat 

de relevante bepalingen van de gemeenschappelijke regeling aangepast moeten worden.  

 

Uitbreiding Archiefbepalingen 

Hiermee voldoen we aan het verzoek van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam, 

Woudrichem en het West-Brabant Archief om de archiefzorg concreter in de regeling vast te leggen. 

 

Mogelijk maken dat RWB “rood staat” 

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) staat nu niet toe dat RWB “rood staat”. Dit was nog geen 

probleem omdat bepaalde subsidies vooraf uitgekeerd werden. Dit gaat veranderen, waardoor 

tijdelijk “rood staan” onvermijdelijk is. De BNG staat dit toe als daarvoor landelijke geformuleerde 

bepalingen worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. 

 

Rol (gezamenlijke) gemeentesecretarissen voortzetten 

De in de regeling genoemd Ambtelijke Regiegroep heeft zichzelf als specifiek overleg voor RWB 

opgeheven. De gemeentesecretarissen blijven elkaar treffen in de Secretarissenkring West-Brabant. 

 

  



De gezamenlijke economische ambities in relatie tot de beperkte personele bezetting bij RWB, 

maken het noodzakelijk dat de gemeentesecretarissen collectief verantwoordelijk blijven voor de 

inbreng van voldoende ambtelijke kennis, kwaliteit en capaciteit. 

 

De andere veranderingen leiden tot consequent gebruik van taal en begrippen. 

 

2. Gevraagde besluitvorming colleges 

Voor een wijziging van een gemeenschappelijke regeling is het nodig dat alle colleges het besluit tot 

wijziging vaststellen. Daarvoor heeft ieder college de toestemming van haar raad nodig. Als alle 17 

colleges het voorstel hebben vastgesteld is het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling tot stand gekomen. De inwerkingtreding is een feit vanaf de dag na publicatie van de 

aangepaste regeling in de Staatscourant. Hiervoor draagt gemeente Etten-Leur zorg.  
 

Voorstel 

1. Alle zeventien colleges worden verzocht het voorstel tot 2e wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Regio West-Brabant vast te stellen; 

2. Voor dat collegebesluit de  toestemming van de gemeenteraad te vragen conform het vereiste in 

artikel 1, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

3. Het collegebesluit inclusief de toestemming van de raad uiterlijk 1 juli 2019 toe te sturen aan het 

strategisch beraad Regio West-Brabant. 

 

In de bijlagen treft u de nodigde stukken aan. Als u vragen heeft, dan is Marijke Riksen 

(marijke.riksen@west-brabant.eu , 06-12963029) graag bereid deze te beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Erik Kiers      Paul Depla 

directeur-secretaris     voorzitter 

 

 

 

Bijlagen 

1. Concept-Besluit tot 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant 

2. Tabel met wijzigingen en toelichting 

3. Geconsolideerde gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant 
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