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Voorgesteld besluit
I. De artikelen 7, 9, 10,15, 44, 45, 46, 47, 51 en 52 van de gemeenschappelijke regeling
Emco-groep te wijzigen.
II. De einddatum van deze gemeenschappelijke regeling te bepalen op de datum van
opheffing;
III. Het college van burgemeester en wethouders (van Emmen) op te dragen de gewijzigde
regeling aan te melden bij het in artikel 27 van de WGR genoemde register;

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling EMCO-groep wordt met deze wijzigingen aangepast aan
het beleid zoals vastgesteld in de nota “Verbonden partijen”. Tevens worden er in hetzelfde
traject van wijziging enkele juridische onvolkomenheden recht gezet.

Bijlagen:
1.
Bijlage I wijzigingen als gevolg van dualisering gemeentebestuur
2.
Bijlage II wijzigingen ter reparatie van juridische onvolkomenheden
3.
bijlage III de integrale tekst van de gewijzigde GR EMCO-groep

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 15 december 2009 en bijbehorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel:

Aanleiding voor het voorstel
In uw raad is de wens uitgesproken de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep, hierna te
noemen GR, aan te passen aan het beleid vastgesteld in de nota “Verbonden partijen”. Het
thans aan u voorgelegde voorstel geeft invulling aan de voorgestane wijziging. Door het
wijzigen van de GR wordt deze aangepast aan de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
tussen college en raad als gevolg van de invoering van het dualisme. Naast deze wijziging zijn
nog een aantal juridische onvolkomenheden geconstateerd.
Wijziging als gevolg van het dualisme.
Kern van de invoering van het dualisme is dat de raad het beleid bepaalt en dat het college
van burgemeester en wethouders de uitvoering ter hand neemt. De raad controleert vervolgens
of het college een en ander goed heeft uitgevoerd. Het gevolg van deze taakverdeling tussen
college en raad is dat raadsleden gezien hun beleidsbepalende en controlerende taak niet meer
als bestuursleden in de GR zouden moeten fungeren. De GR voert immers het beleid uit, wat
een taak is van het college. Met ingang van de nieuwe raadsperiode in maart 2010 dient deze
wijziging in te gaan.
De huidige GR is nog niet aangepast aan de dualistische principes. Hiervoor moet in een
aantal artikelen “raad” worden vervangen door “college van burgemeester en wethouders”.
Het betreft de artikelen 7, 9, 10, 15 en 44.
In bijlage I bij dit voorstel zijn de oude en nieuwe artikelen opgenomen.
Juridische onvolkomenheden
Door de ambtelijke werkgroep modernisering Wsw zijn in de gemeenschappelijke regeling
EMCO-groep enige juridische onvolkomenheden geconstateerd. In het traject van het
doorvoeren van aanpassingen kan eveneens de reparatie van de juridische onvolkomen
worden meegenomen.
In de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen zijn wijzigingen aangebracht. Het betreft
wijzigingen die de provincie een beperktere rol geven in het toezicht op de
gemeenschappelijke regelingen. In de GR kunnen daardoor een aantal artikelen komen te
vervallen.
De GR is destijds ingesteld voor bepaalde tijd. Door de raden zijn nadien een aantal besluiten
genomen tot verlenging. Er wordt nu voorgesteld de looptijd van de GR te verlengen tot aan
de datum van opheffing (feitelijk dus voor onbepaalde tijd).
Het betreft de artikelen 44, 45, 46, 47, 51 en 52.
In bijlage II bij dit voorstel zijn de oude en nieuwe artikelen opgenomen.
In bijlage III is de integrale tekst van de gewijzigde GR EMCO-groep opgenomen.
De procedure van wijziging wordt vermeld in artikel 46 van de GR. Volgens artikel 46 van de
GR kan het DB en de besturen van de deelnemende gemeenten aan het AB voorstellen doen
voor wijziging van de regeling.
Indien het AB wijziging van de regeling wenselijk acht, doet het DB een daartoe strekkend
voorstel toekomen aan de besturen van de deelnemende gemeenten. Een wijziging is tot stand
gekomen wanneer het AB en de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten zich daarvoor hebben verklaard.

-3De voorgestelde wijzigingen zijn vastgelegd in het concept van de gewijzigde regeling dat als
bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
2.

Argumentatie/beoogd effect:

Met het nemen van dit besluit tot wijziging van de GR wordt de GR verlengd tot aan de
datum van opheffing (voor onbepaalde tijd). Tevens wordt de GR aangepast aan de “nota
verbonden partijen”.
3.

Wijze van uitvoering:

Door het nemen van een wijzigingsbesluit. Een concept gewijzigde GR is bijgevoegd. De
gemeente Emmen draagt zorg voor de inschrijving in het in artikel 27 van de WGR genoemde
register.
4.

Relatie met bestaand beleid / eerder genomen besluiten:

De wijziging is gebaseerd op de nota “Verbonden partijen gemeente Emmen” RA.08.0030,
vastgesteld op 24 april 2008.
5.

Afstemming met interne of externe partijen:

Afstemming heeft plaatsgevonden in het DB en AB van de Emco-groep, de regionale
stuurgroep Wsw en de drie betrokken colleges en raden.

Een conceptbesluit is bijgevoegd.
Emmen, 15 december 2009.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

-4jaar
2010

stuknr.
Raad
RA09.0134

categorie/agendanr.
A

13

stuknr.
B. en W.
09/1139

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emcogroep d.d. 27 november 2009;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009, nummer:
09/1139;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke
regeling Emco-groep;
besluit
I. De navolgende artikelen van de gemeenschappelijke regeling Emco-groep als volgt te
wijzigen:
artikel 7. lid 2
komt te luiden als volgt:
2. Het algemeen bestuur bestaat uit de door de colleges van burgemeester en wethouders van
de gemeenten uit hun midden, tot de volgende aantallen aan te wijzen leden:
- voor de gemeente Emmen 2 leden;
- voor de gemeente Coevorden 1 lid;
- voor de gemeente Borger - Odoorn 1 lid.
artikel 9
komt te luiden als volgt:
1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op het tijdstip, dat het lid zijn
hoedanigheid verliest waarin het als lid is aangenomen.
2. Indien tussentijds een plaats van een lid vacant of beschikbaar komt, wijst het college, dat
het aangaat, zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt, buiten het ontslag als bedoeld in
artikel 10 van de regeling, op de dag, waarop de zittingsperiode van het college afloopt.
4. Het college van de deelnemende gemeente wijst zo spoedig mogelijk in elke zittingsperiode een lid van het algemeen bestuur aan of zoveel leden als is aangegeven in artikel 7
van de regeling.
5. Zolang het college van een deelnemende gemeente niet kan voldoen aan het in het vierde
lid bepaalde, blijft het aangewezen lid dat voorzitter is of dat wederom lid is van het
college, die hem heeft aangewezen, als zodanig functioneren totdat het college een nieuw
lid of nieuwe leden heeft aangewezen.
6. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag
stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede het college dat hem/haar heeft
aangewezen, in kennis.
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komt te luiden als volgt:
1. Het college van een deelnemende gemeente kan een door hem aangewezen lid van het
algemeen bestuur ontslag verlenen als deze het vertrouwen van het college niet meer bezit.
Artikel 50 van de gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

artikel 15
komt te luiden als volgt:
1. Elk lid van het algemeen bestuur is aan het college van de gemeente die hem heeft
aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur
gevoerde beleid.
2. Het lid geeft het college van de gemeente de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.
3. Elk college van een deelnemende gemeente stelt nadere regels inzake de toepassing van
het eerste en tweede lid en doet daarvan mededeling aan het dagelijks bestuur van het
werkvoorzieningsschap.
4. Het bestuur verstrekt aan de college’s van een deelnemende gemeente de door één of meer
leden van die college’s gevraagde inlichtingen.

artikel 44. lid 4
komt te luiden als volgt:
4. Na toetreding wijst het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente de
leden van het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de regeling, aan.

artikel 44, lid 3
Wordt
3. De toetreding gaat in op 1 januari van het jaar volgende op de datum waarop het
besluit als bedoeld in het tweede lid door het algemeen bestuur is genomen, tenzij
het besluit tot toetreding een latere datum van ingang aangeeft.
artikel 45, lid 2
komt te luiden als volgt:
2. Het algemeen bestuur regelt binnen een periode van zes maanden na het besluit
tot uittreding de financiële gevolgen, alsmede de overige gevolgen van die
uittreding.

artikel 46, lid 4
komt te luiden als volgt:
4. De wijziging, gaat in op de eerste dag van de maand volgende waarop de
wijziging door de deelnemende gemeenten is ingeschreven in de
daarvoor bestemde registers.
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komt te luiden als volgt:
2. In geval van opheffing van de regeling regelt het algemeen bestuur de financiële
gevolgen, alsmede de overige gevolgen daarvan bij een liquidatieplan. De
bepalingen van de regeling blijven daarbij zo veel als mogelijk van kracht.

artikel 51
komt te luiden als volgt: ( het tweede lid komt te vervallen),
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

artikel 52
komt te luiden als volgt: (na invoeging van een tweede lid):
1. Deze regeling wordt aangegaan voor bepaalde tijd tot 1 juli 2000.
2. Op voorstel van het dagelijks bestuur kunnen de raden en colleges van de
deelnemende gemeenten besluiten tot verlenging van deze regeling.

II. De einddatum van deze gemeenschappelijke regeling te bepalen op de datum van
opheffing;

III. Het college van burgemeester en wethouders (van Emmen) op te dragen de gewijzigde
GR aan te melden bij het in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen genoemde
register.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2010.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

