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Beschrijving:
Op 22 september 2017 heeft het Algemeen Bestuur (AB) op een tweetal businesscases een
voorgenomen besluit genomen.

Wabo takenpakket Westerwolde
Het AB heeft het voornemen uitgesproken om in te stemmen met de personele, financiële en
organisatorische consequenties die voortvloeien uit het besluit van de gemeenten Vlagtwedde en
Bellingwedde om met ingang van 1 januari 2018 in de nieuw te vormen gemeente Westerwolde het
Wabo takenpakket zelf uit te voeren. Het voorgenomen besluit is ter advisering voorgelegd aan de
Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd (zie bijlage).

APV en bijzondere wetten
Het AB heeft het voornomen uitgesproken om te stoppen met de uitvoering van APV taken en
bijzondere wetten, onder de voorwaarde dat de betrokken gemeenten zich bereid verklaren het
personeel over te nemen en er maatwerkoplossingen kunnen worden bereikt. Het besluit is ter
advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd
(zie bijlage).
Voor de overdracht van personeel is overeenstemming nodig met het Georganiseerd Overleg. Dit
overleg komt op 31 oktober bij elkaar. De verwachting is, gelet op voorbereidende gesprekken, dat
het Georganiseerd Overleg instemt met de voorwaarden voor overdracht van de medewerkers. Bij drie
van de vier gemeenten is de besluitvorming in een afrondende fase. Bij een van de gemeenten is er
vertraging in de besluitvorming opgetreden. Wij gaan er vooralsnog van uit dat deze tijdig (voor de AB
vergadering) zal zijn ingelopen.
Voor de personele, financiële en organisatorische consequenties van beide businesscases wordt
verwezen naar de bijlagen.

Advies:
Gelet op 1) de positieve adviezen van de Ondernemingsraad, 2) de verwachte instemming van het
Georganiseerd Overleg en 3) de te verwachten besluiten van gemeenten is het advies als volgt:

Wabo takenpakket Westerwolde
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd definitief in te stemmen met:
1. De afwikkeling van de personele, organisatorische en financiële consequenties die voortvloeien uit
het besluit van Vlagtwedde en Bellingwedde om te stoppen met de afname van het wabotakenpakket met ingang van 1 januari 2018.
2. De financiële effecten te verwerken in de voorjaarsnota 2018 en de meerjarenbegroting 20192022.

APV en bijzondere wetten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd, onder voorwaarde dat de betrokken deelnemers zich bereid
verklaren het personeel over te nemen en instemming van het Georganiseerd Overleg, om:
1. Per 1 januari 2018 te stoppen met de uitvoering van APV taken en bijzondere wetten;
2. Definitief In te stemmen met de personele, organisatorische en financiële consequenties.
3. De incidentele frictiekosten van maximaal € 22.000 in 2017 op te vangen in de exploitatie;
4. De financiële effecten te verwerken in de voorjaarsnota 2018 en de meerjarenbegroting
2019-2022.
Afgestemd met

Naam

Opmerking

Teamleider

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Financiën

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

P&O

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Anders

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vervolgproces

Datum

Ter

Ter

MT

10-10-2017

kennisgeving
☐

besluitvorming
☒

OR

23-10-2017

☐

☒

DB

3-11-2017

☐

☒

AB

1-12-2017

☐

☒

Beslispunten
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd definitief in te stemmen met de business case Westerwolde.
2. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd definitief in te stemmen met de businesscase APV en
bijzondere wetten onder voorwaarde dat de betrokken deelnemers zich bereid verklaren het
personeel over te nemen en het Georganiseerd Overleg instemt met de voorwaarden voor
overdracht van de medewerkers.
Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Boodschap

Bijlagen:


Businesscases APV en Bijzondere wetten



Businesscase Wabotakenpakket Westerwolde



Adviezen Ondernemingsraad

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

