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Onderwerp:  Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling en Verordening gemeentelijke bijdragen 

Wedeo 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Vaststellen en ondertekenen van het concept van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Wedeo  
2. Vaststellen en ondertekenen van het  concept van de gewijzigde Verordening gemeentelijke bijdragen Wedeo  
3. Kennis nemen van het Governance Statuut 

 
Inleiding 
In 2008 is de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van kracht geworden De gemeente 
heeft in de nieuwe wet nadrukkelijk de regierol op de uitvoering van de Wsw gekregen. De rijksbijdrage komt 
nu rechtstreeks in de gemeentekas (voorheen naar het Sw-bedrijf). Verder ligt het vaststellen van een aantal 
verordeningen niet meer bij het algemeen bestuur (AB) van Wedeo  maar bij de gemeenteraad.  
Tot slot is door de gemeentelijke herindeling in 2005 geen sprake meer van zeven deelnemende 
gemeenten, maar nog drie (Doetinchem. Montferland en Oude IJsselstreek). 
 
Vanwege deze veranderingen was een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) noodzakelijk. 
Daarnaast was er behoefte aan meer transparantie in de bedrijfsvoering, waarvoor een Governance Statuut 
is opgesteld. In 2008 is hiertoe een werkgroep ingesteld, bestaande uit het management van Wedeo en de 
beleidsmedewerkers van de drie deelnemende gemeenten, aangevuld met de financiële consulenten van de 
gemeenten. Dit heeft geleid tot de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling en Verordening gemeentelijke 
bijdragen die aan u worden voorgelegd ter vaststelling. Het Governance Statuut is door het college 
vastgesteld. Vanuit de gewijzigde GR zijn ook de onderliggende besluiten en/of verordeningen aangepast en 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wedeo. Deze zijn ter inzage gelegd. Alle documenten worden 
gedragen door de deelnemers van de werkgroep. 
 
Samenvatting 
In 2007 is de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van kracht geworden De gemeente 
heeft in de nieuwe wet nadrukkelijk de regierol op de uitvoering van de Wsw gekregen. In verband hiermee 
was het noodzakelijk de Gemeenschappelijke Regeling en bijbehorende bijlagen aan te passen. Tevens is 
door het college  een Governance Statuut vastgesteld, gericht op het operationeel niveau. De 
Gemeenschappelijke Regeling en Verordening gemeentelijke bijdragen wordt aan uw raad ter vaststelling 
aangeboden.  
 
Meetbaar effect 
Door de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling en Verordening gemeentelijke bijdragen van 
Wedeo, wordt geborgd dat de gemeenten de regie en toezicht kunnen voeren op de Wsw, zoals in de 
gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening wordt vereist.  
 
Argumenten 

1.1 Op basis van artikel 37, lid 2 van de nieuwe regeling legt Wedeo het voorstel tot wijzigingen voor aan de 
raden ter vaststelling. 

 
1.2 De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling vloeien voort uit de gemoderniseerde Wet sociale 

werkvoorziening. 
In de bijgevoegde nota van Aanbieding staan de verschillende wijzigingen ten opzichte van de oude 
regeling beschreven. De belangrijkste betreffen: 



• Niet alleen de uitvoering van Wsw wordt aan Wedeo gedelegeerd. Ook andere vormen van 
gesubsidieerde arbeid en activiteiten gericht op maatschappelijk en/of arbeidsparticipatie 
kunnen door Wedeo worden uitgevoerd.  

• Met betrekking tot ontbinding van de GR is de regeling aangescherpt. Zo is er voor de raden een 
grotere betrokkenheid bij de vervolg-besluitvorming als gevolg van een ontbindingsbesluit.  

• De gemeenteraad is (vanuit de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening) bevoegd  een 
aantal verordeningen in het kader van de Wsw vast te stellen (art 5, lid 2 en 3). In 2008 heeft de 
raad reeds drie verordeningen vastgesteld (wachtlijstbeheer, cliëntenparticipatie en 
persoonsgebonden budget). Hierbij is toen een voorschot genomen op deze aanpassing en, met 
instemming van het AB en uw college, de bevoegdheid alvast gemandateerd aan de 
gemeenteraad.  

 
1.3 In de Gemeenschappelijke Regeling zijn belang, taken en bevoegdheden geregeld waarmee Wedeo de 

gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale 
werkvoorziening dient te behartigen. 

 
1.4 Het is niet langer noodzakelijk dat gedeputeerde zaken wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling 

goedkeuren. 
Deze voorwaarde is veranderd met de nieuwe wet Wsw (artikel 36, lid 4).  Wel dient één van de 
deelnemende gemeenten de gewijzigde regeling aan gedeputeerde staten toe te zenden. Doetinchem 
zal hiervoor zorgdragen. 

2. 3.1 
2.1 Deze verordening behoeft instemming van de meerderheid van de deelnemende raden. 

De verordening regelt op hoofdlijnen de wijze waarop de deelnemende gemeenten in de exploitatie van 
Wedeo bijdragen en de wijze van berekening. Er is in de Kadernota Wsw (2007) nadrukkelijk uitgegaan 
van een budgettair neutrale uitvoering van de Wsw.  

3. 4.1 
3.1 Met het Governance Statuut wordt op operationeel niveau de wijze geregeld waarop de gemeente 

inzicht heeft in de bedrijfsvoering van Wedeo 
De wijze van besturen, beheren, toezicht houden en verantwoorden staan hierin expliciet beschreven. 
Het Governance Statuut wordt zowel door het college als door de directie van Wedeo getekend en geldt 
in principe voor onbepaalde tijd. In het jaarverslag van Wedeo wordt en paragraaf opgenomen over de 
werking en naleving van het Governance Statuut. 

4.  
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling, het Governance Statuut en de Verordening 
gemeentelijke bijdragen heeft geen financiële gevolgen. 
 
Uitvoering 
Planning:  
De drie deelnemende gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek hebben tijdens het traject 
samen met Wedeo intensief samengewerkt. In de drie gemeenten leggen de colleges gelijktijdig en 
gelijkvormig de gewijzigde Gemeenschappeljike Regeling en de Verordening gemeentelijke bijdragen ter 
vaststelling aan de raad voor. 
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