
Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap 
IJsselmeergroep 2020 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, 

Gelet op: 

 de toestemming van de raad van de gemeente Lelystad d.d. xxx;
 de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 de Wet sociale werkvoorziening;
 aanverwante regelingen uit de sociale zekerheid;
 de Gemeentewet;

Overwegende dat:

 de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 is gewijzigd;
 de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 2022 als voornaamste doelstelling heeft 

het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T

ARTIKEL I

De Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep 2020 wordt gewijzigd
als volgt:

A

“GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP IJSSELMEERGROEP 2020”

wordt gewijzigd in:

“GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSCHAP IJSSELMEERGROEP 2023”

B

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Sub j wordt “2020” vervangen door “2023”.  

2. Sub k wordt gewijzigd in:
k. Rijksbijdrage: de bijdrage aan een gemeente vanuit de rijksoverheid ter zake het in dienst 
hebben van Wsw-medewerkers terwijl het Werkvoorzieningschap de taken ten aanzien van die 
Wsw-medewerkers uitvoert, de integratie uitkering Participatie Sociale Werkbedrijven. 
 

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt “wensen en bedenkingen” vervangen door “binnen een termijn van 8 
weken zienswijzen”.

D

Aan artikel 5 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:
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3. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze gegeven is stelt het 
bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, de raden van de deelnemende gemeenten 
schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vorige 
lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

E

Aan artikel 10 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. De agenda en de vastgestelde notulen van de vergaderingen van het bestuur worden 

gepubliceerd op de website www.concernvoorwerk.nl/gr.

F

In artikel 13, eerste lid wordt het volgende vervangen:
 “1 mei” door “15 april”, 
“acht weken” door “twaalf weken”, en 
“7 mei” door “22 april”.

G

In artikel 13, vierde lid wordt “7 juli” vervangen door “1 september”. 

H

In artikel 13, zesde lid wordt “1 augustus” vervangen door “15 september”.

I

In artikel 13 worden twee nieuwe leden 5 en 6 leden toegevoegd onder vernummering van het huidige
leden “5” en “6” naar leden “7” en “8”, inhoudende: 
5. Het bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting.
6. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie stelt de raden van de deelnemende 

gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in 
kennis van zijn oordeel over de zienswijze, alsmede van de eventuele conclusies die het 
daaraan verbindt.

J

Aan artikel 13 wordt een negende lid toegevoegd, luidende:
Het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

K

Artikel 14 komt te vervallen. 

L

Er wordt een nieuw artikel 22 ingelast, luidende: 

Evaluatie 
Artikel 22
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep wordt voorafgaand aan het
traject tot wijziging in verband met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, doch 
tenminste ééns in de zes jaar, geëvalueerd.

M

In artikel 24 wordt “2020” vervangen door “2023”. 
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N

Artikelen “22”, “23” en “24” worden vernummerd naar respectievelijk artikelen “23”, “24” en “25”.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld bij de vergadering van het college van de gemeente Lelystad,
namens deze, 

de burgemeester, de secretaris,
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Besluit no.  xxxxx

Aldus vastgesteld door:

de raad van de gemeente Lelystad in de vergadering van   xx.xx.xxxx.

……………………….,

de secretaris, de burgemeester
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Besluit no.  xxxxx

Aldus vastgesteld door:

de raad van de gemeente Noordoostpolder in de vergadering van   xx.xx.xxxx.

……………………….,

de secretaris, de burgemeester
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Besluit no.  xxxxx

Aldus vastgesteld door:

de raad van de gemeente Urk in de vergadering van   xx.xx.xxxx.

……………………….,

de secretaris, de burgemeester
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