
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal

Aanleiding
De fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de gemeente Altena is de 
belangrijkste aanleiding om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. 

Tevens is het gewenst voor enkele regelingen om andere (voornamelijk technische) wijzigen 
door te voeren, zoals bijvoorbeeld het in overeenstemming brengen van de regeling met de 
Nota Verbonden Partijen en de handreiking “Archiefbepalingen in gemeenschappelijke 
regelingen” van het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant.

Het voorstel om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen dient door de deelnemende 
colleges te worden vastgesteld, maar gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr), dienen wij daarvoor wel de toestemming van uw gemeenteraad te krijgen. 
Na verkregen toestemming kunnen wij een definitief besluit tot wijziging nemen. 

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd de nieuwe gemeente Altena op te nemen in de gemeenschappelijke 
regelingen en deze waar nodig te actualiseren, zodat wordt voldaan aan geldende wetgeving en 
beleid.  

Argumenten
1.1 Wijziging van de regelingen is noodzakelijk vanwege de toetreding van de gemeente Altena
De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot de 
gemeente Altena. Gelet op artikel 41, vierde lid, van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) 
dienen de deelnemers aan een gemeenschappelijke regelingen binnen zes maanden na een 
herindeling de gemeenschappelijke regelingen hierop aan te passen. 

Er zijn nog drie gemeenschappelijke regelingen waaraan de nieuwe gemeente Altena deelneemt. Dit 
zijn de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en 
Veilig Thuis West-Brabant. Wijziging van de gemeenschappelijke regelingen voor de Veiligheidsregio 
en Omgevingsdienst is volgens de Wet Arhi niet noodzakelijk, omdat deze samenwerkingen bij wet 
zijn opgedragen. Een voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis 
wordt later dit jaar verwacht. Dit vanwege de ontwikkelingen over de samenwerking in de crisiszorg. 
De wijziging met de gemeente Altena wordt dan meegenomen. 

1.2 Enkele andere wijzigingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan geldende wetgeving en beleid
Onderstaand worden per gemeenschappelijke regeling de belangrijkste wijzigen weergegeven.

A. Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord (verder GR RAV)   
Uw raad en het college en worden gevraagd in te stemmen met de vijfde wijziging van de GR 
RAV Brabant Midden-West-Noord (bijlage 1). 
Zowel de raad als het college zijn bevoegd hierover te besluiten, ieder voorzover het hun 
bevoegdheden betreft.
De enige wijziging van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord is, naast de toetreding van 
de gemeente Altena, de toetreding van de gemeente Meierijstad.

B. Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (verder GR GGD)   
Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Eerste wijziging van de GR GGD (bijlage 
2). De belangrijkste wijzigingen zijn: 
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 Het Algemeen Bestuur krijgt meer controlebevoegdheden. Zo moeten de ter beschikking 
staande middelen van de GGD binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders 
blijven, anders kan geen beroep op de deelnemende gemeenten worden gedaan om aan 
verplichtingen te kunnen voldoen; 

 Het Algemeen Bestuur gaat vierjaarlijks een meerjarenbeleidsplan vaststellen. Hierin 
worden de financiële en inhoudelijke vooruitzichten uiteengezet. Daarnaast wordt er een 
kaderbrief verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met daarin de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders (Nota Verbonden Partijen).

C. Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaters, Regionaal Bureau   
Leerplicht West-Brabant (verder GR RBL)
Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Derde wijziging van de GR RBL(bijlage 3). 
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor het gemeenschappelijk orgaan om ook buiten 

vergadering besluiten te nemen, mits alle leden van het gemeenschappelijk orgaan in de 
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen. Besluiten van het 
gemeenschappelijk orgaan worden daarnaast ondertekend door de voorzitter; 

 Bij de levering van gegevens worden deelnemende gemeenten aangemerkt als 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de Algemene 
verordening gegevensbescherming. Met deze wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling komt het artikel overeen met hetgeen wat in de Algemene verordening 
gegevensbescherming is bepaald; 

 Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het maken van bezwaar en het 
indienen van een klacht. Daarnaast wordt verduidelijkt in welk geval de klachtenregeling 
van toepassing is;

 De archiefparagraaf is overgenomen uit de handreiking “Archiefbepalingen in 
gemeenschappelijke regelingen” van het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-
Brabant van 18 juli 2018 en vervangt de huidige archiefparagraaf.

D. Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (verder GR RWB)  
Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de Tweede wijziging van de GR RWB 
(bijlage 4).
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 De Ambtelijke Regiegroep is komen te vervallen, waardoor de gezamenlijke 

gemeentesecretarissen nu zorg dragen voor inbreng van voldoende ambtelijke kennis, 
kwaliteit en capaciteit;

 Door het opnemen van een bepaling afkomstig uit de “Circulaire aansprakelijkheid voor 
schulden van openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen”, 
is ‘rood’ staan bij de BNG nu mogelijk;

 Door het opnemen van een hoofdstuk Archiefbepalingen (overgenomen uit eerder 
genoemde Handreiking van de Provincie Noord-Brabant) worden de 
verantwoordelijkheden voor de archiefzorg, het beheer en het toezicht concreter in de 
gemeenschappelijke regeling vastgelegd. 

Kanttekeningen
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De Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant kan worden gewijzigd indien drie vierde van de 
gemeenten hebben ingestemd met de wijziging en alle gemeenten deze wijziging bekend hebben 
gemaakt. 
De overige kunnen pas worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van alle deelnemers.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Communicatie
Zodra alle deelnemers tot wijziging van de regeling hebben besloten, zal bekendmaking 
plaatsvinden zoals in de gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven.

Vervolg
Geen.

Bijlagen
1. Wijzigingsvoorstel GR RAV
2. Wijzigingsvoorstel GR GGD
3. Wijzigingsvoorstel GR RBL
4. Wijzigingsvoorstel GR RWB
5. Concept-raadsbesluit


