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TOELICHTING
Inleiding
Door de modernisering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet dualisering
gemeentebesturen (Wdg) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), is het noodzakelijk de tekst
van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Alescon te herzien. Deze herziening omvat enerzijds de
wijzigingen die rechtstreeks uit de wet voortvloeien, en anderzijds de wijzigingen die moeten worden
doorgevoerd conform de (door uw raad op 10 juni 2008 vastgestelde) beleidsnotitie modernisering Wsw.
Tevens zijn er een aantal wijzigingen op technisch en procedureel gebied doorgevoerd. Hierbij zijn vooral
de wijzigingen met betrekking tot de stemverhoudingen en de rechtspositie van de medewerkers van
belang.
Argumenten van ons college voor dit voorstel aan uw raad
1.1 De tekst van de GR moet aangepast worden conform de wijzigingen in de Wdg en de Wgr.
De tekst van de GR moet aangepast worden conform de Wdg en de Wgr omdat de GR Alescon opgericht
is voor de inwerkingtreding van het duale stelsel. De belangrijkste wijzigingen zijn dat voor het algemeen
bestuur (AB) alleen collegeleden benoemd kunnen worden (art. 7). En dat een lid van het AB
verantwoording (art. 13) verschuldigd is voor het door hem in het AB gevoerde beleid aan het college van
de gemeente die hem aangewezen heeft.
1.2 De wijziging van de Wsw (en bijbehorende beleidsnotitie)noodzaakt tot herziening van de GR.
De beleidsnotitie modernisering Wsw bevat een aantal beleidsafspraken die noodzaken tot herziening
van de GR Alescon. In de herziening worden de nieuwe financieringsafspraken (onder andere met
betrekking tot de raamovereenkomst, art. 33 - 36) uit deze notitie opgenomen, en de bonus-malus
artikelen verwijderd.
Verder zijn de stemverhoudingen gewijzigd (art. 12 en 22). De voorzitter heeft niet langer een
doorslaggevende stem en besluiten kunnen pas worden genomen indien tweederde van het aantal leden

van het bestuur aanwezig is, of aan het begin van de vergadering aanwezig was.

Kanttekeningen bij dit voorstel
Niet van toepassing.
Financiële consequenties
Bij dit besluit zijn geen kosten van toepassing:
Adviezen
Niet van toepassing
Gevraagd besluit
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