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Onderwerp: GR Dsselmeergroep 2020

Voorgesteld besluit
De Gemeenteraad het volgende voor te stellen:
1 Als deelnemer uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Dsselmeergroep 2009.
2 De burgemeester toestemming verlenen om uit te treden uit de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Dsselmeergroep 2009.
3 Het college toestemming verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Dsselmeergroep 2009 te wijzigen, waarbij het openbaar 
lichaam wordt omgezet in een bedrijfsvoering organisatie en de 
gemeenschappelijke regeling daarop wordt aangepast

Inleiding, doelstelling en beoogd effect
In de raadsvergadering van 23 september jl. zijn de kaders en doelstellingen vastgesteld 
voor de Social Firm en werd een voorstel om de GR Dsselmeergroep 2009 op de nieuwe 
situatie aan te passen aangekondigd. De gemeenten Lelystad en Urk bespreken ook in 
november 2019 de beoogde wijziging van de GR Dsselmeergroep 2009.

Juridisch gezien is dit geen eenvoudig besluit, maar is noodzakelijk vanwege de 
dualisering in 2002, welke verwerkt is in de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke 
Regelingen (Wgr) uit 2015. Ons advocatenkantoor Pels Rijcken heeft het voorgestelde 
besluit uitgewerkt en de drie Gemeenteraden dienen dit besluit eensluidend te nemen.
De wijziging van de GR komt tot stand, wanneer de colleges van de deelnemende 
gemeenten deze hebben vastgesteld na de verleende toestemming van de raden. 
Gestreefd wordt de wijziging in werking te laten treden op 1 januari 2020.

Zowel de gemeente Noordoostpolder, als Lelystad en Urk wijzen één lid voor het bestuur 
aan. Het bestuur vergadert eenmaal per halfjaar, streeft naar unanimiteit in 
besluitvorming, maar kan besluiten met een gekwalificeerde meerderheid nemen.
De raden van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad houden ongewijzigd het 
recht om zienswijzes in te dienen op de begroting en jaarverslag. Daarnaast worden 
thema-bijeenkomsten belegd.

Argumenten
1.1 Bestuurlijke betrokkenheid zonder bestuurlijke drukte
Met de bedrijfsvoering GR ontstaat bestuurlijke betrokkenheid en geen bestuurlijke 
drukte en biedt mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk.
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1.2 Goed en helder kader is vastgesteld
De raad heeft duidelijke kaders en doelstellingen aan de GR meegegeven, waar de 
bedrijfsvoering GR IJsselmeergroep doelmatig, doeltreffend en rechtmatig invulling aan 
moet geven.

1.3 Raad blijft aan zet bij kaders, doelstellingen en begroting
De raden van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lelystad bepalen de kaders en 
doelstellingen én kunnen onveranderd via zienswijzes invloed uitoefenen op de begroting. 
De Governance is dus duidelijk geregeld en wijkt nauwelijks af van de oude situatie. Het 
is en blijft de verantwoordelijkheid van de GR om de betrokkenheid van de colleges van 
B&W en Gemeenteraden te stimuleren en hen goed te informeren. Daarnaast kunnen 
werkbezoeken en/of informatie-avonden georganiseerd worden.

1.4 De GR blijft fungeren als werkgever van de WSW-populatie
De wijziging van de GR IJsselmeergroep heeft geen consequenties voor de bestaande 
WSW-populatie.

Kanttekeningen
1. WerkCorporatie wordt geen onderdeel van Social Firm
De WerkCorporatie functioneert prima en de Social Firm kan goed in het verlengde
hiervan werken.

Planning/Uitvoering
De wijziging van de GR komt tot stand, wanneer de colleges van de deelnemende 
gemeenten deze hebben vastgesteld na de verleende toestemming van de raden. 
Gestreefd wordt de wijziging in werking te laten treden op 1 januari 2020.

Omdat de GR statutair gevestigd is in de Noordoostpolder heeft onze gemeente nog 
enkele verplichtingen in het kader van bekendmaking, zo moet de o.a. de uittreding van 
de burgemeesters en raden bekend worden gemaakt.
Op grond van de gewijzigde GR treedt deze regeling in werking op de eerste dag van de 
maand, volgend op de bekendmaking van deze regeling in de Staatscourant (artikel 23 
GR 2020). In verband met de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2020 dient onze 
gemeente de bekendmaking in december 2019 in de Staatscourant te publiceren.

Na het raadsbesluit dienen de volgende besluiten worden genomen:
1. De burgemeester nog moet besluiten om daadwerkelijk uit te treden uit de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep 2009.
2. Het college nog moet besluiten om daadwerkelijk in te stemmen met het wijzigen 

van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep 
2009.

Bijlagen
1. GR IJsselmeergroep 2020
2. GR IJsselmeergroep 2009

Steller : De heer A. G. Bloem; a.bloem@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019, no. 
19.0001941;

gelet op artikel 108 en 149 van Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht;

BESLUIT:

1. Als deelnemer uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep 2009;

2. De burgemeester toestemming te verlenen om uit te treden uit de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep 2009;

3. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep 2009 te wijzigen, waarbij het 
openbaar lichaam wordt omgezet in een bedrijfsvoering organisatie en de 
gemeenschappelijke regeling daarop wordt aangepast.


