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Aanleiding 
Bij brief van 20 december 2018 (bijlage 1) hebben het dagelijks en algemeen bestuur van het 

Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) aan de deelnemers van de gemeenschappelijke 

regeling ICT West-Brabant West (verder: GR ICT WBW) verzocht om instemming met toetreding tot 

de bedrijfsvoeringsorganisatie ICT WBW op basis van de gewijzigde GR ICT WBW en de 

Meerpartijenovereenkomst. De huidige situatie waarbij sprake is van ‘’tijdelijke dienstverlening‘’ kan 

wegens strijd met aanbestedingsregels niet worden voortgezet. Deelname van het Werkplein aan de 

GR ICT WBW biedt daarnaast meer waarborgen voor de toekomst. 

Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden voor toetreding verkend met als uitgangspunt “beperkte 

aansprakelijkheid/ beperkte invloed in het bestuur”. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een 

gewijzigde GR ICT WBW (bijlage 2) met een Meerpartijenovereenkomst (bijlage 3). Gelet op de 

geplande datum van toetreding,1 april 2019, heeft het bestuur van ICT WBW verzocht om er naar te 

streven dat de besluitvorming zoveel mogelijk rond 1 maart 2019 is afgerond.  

Het voorstel om de GR ICT WBW 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.  
Het aangaan van de  Meerpartijenovereenkomst is een bevoegdheid van ons college, maar gelet op 
de samenhang met de GR ICT WBW stellen wij uw raad in de gelegenheid hierover wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken.  
 
 
Beoogd effect 
Een GR ICT WBW met Meerpartijenovereenkomst waarin de toetreding van het dagelijks bestuur van 

het Werkplein is geregeld op basis van het uitgangspunt “beperkte aansprakelijkheid/ beperkte invloed 

in het bestuur”.  

 
Argumenten 
1.1 Wijziging van de GR ICT WBW maakt toetreding door Werkplein Hart van West-Brabant mogelijk 
De wijzigingen in de GR ICT WBW betreffen alleen wijzigingen noodzakelijk voor de toetreding van 
het Werkplein. Om daarbij geen verdere vertraging op te lopen is er bewust voor gekozen om op dit 
moment geen ander wijzigingen door te voeren. 
 
Geen bestuurslid voor Werkplein 

Vanwege het uitgangspunt “beperkte invloed in het bestuur” komt er geen apart bestuurslid voor het 

Werkplein, maar wordt een gezamenlijk bestuurslid aangewezen met het college van Etten-Leur. Dit 

bestuurslid vertegenwoordigt één gezamenlijke stem.  

Aantal directieleden is ongewijzigd 

Het Werkplein zal geen zitting nemen in de directie, dus er zijn in artikel 15 geen aanpassingen 

doorgevoerd: er blijven vijf directieleden. Met het Werkplein zullen in de dienstverleningsovereenkomst 

procesafspraken worden vastgelegd op welke wijze zij geïnformeerd blijven over hetgeen in de 

directieoverleggen aan de orde komt.  

 
1.2 De Meerpartijenovereenkomst doet recht aan het uitgangspunt “beperkte aansprakelijkheid/ 

beperkte invloed in het bestuur” 
De Meerpartijenovereenkomst legt in aanvulling op de GR ICT WBW vast op welke wijze de 

aansprakelijkheid van het Werkplein wordt beperkt bij de wettelijke plicht tot instandhouding van ICT 

WBW of de voldoening van schulden van ICT WBW. Die beperking houdt -kort samengevat- in dat na 

afloop van elk kalenderjaar de totale omvang van ICT WBW wordt vastgelegd in de jaarrekening. 

Aanvullend wordt per deelnemer vastgelegd welk percentage die deelnemer heeft afgenomen van de 
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dienstverlening én de daarmee gemoeide jaarbijdrage. De aansprakelijkheid van het Werkplein voor 

tekorten/schulden van ICT WBW wordt vervolgens beperkt tot het vastgestelde percentage over het 

voorafgaande kalenderjaar en is tevens tot beperkt de totale jaarbijdrage van het Werkplein. 

 
Kanttekeningen 
De regeling kan pas worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges van alle 

deelnemende gemeenten, te weten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen.   

Financiën 
Toetreding van Werkplein levert geen extra financieel voordeel ten opzichte van de huidige situatie 

waarbij sprake was van “tijdelijke” dienstverlening aan het Werkplein. Deelname van het Werkplein 

aan de GR biedt wel meer waarborgen voor de toekomstige afname van dienstverlening dan 

dienstverlening op basis van alleen een DVO (welke jaarlijks kan worden beëindigd). 

 
Communicatie 
Zodra alle deelnemers tot wijziging van de regeling hebben besloten, zal bekendmaking plaatsvinden 
zoals in de GR ICT WBW is voorgeschreven. 
 
Vervolg 
Geen. 
 
 
Bijlagen 

1. Brief DB/AB Werkplein Hart van West-Brabant 
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