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Bijlagen:     
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-  Huidige GR ISD AAT (ter inzage) 
-  Concept gewijzigde  GR ISD AAT (ter inzage) 
-  Overzicht wijzigingen GR ISD AAT (ter inzage) 
-  Conceptbrief aan de ISD AAT (ter inzage) 
  
 
Onderwerp 
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst 
 
Gevraagd besluit 
Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling  Intergemeentelijke Sociale 
Dienst van de gemeenten AA en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD) te wijzigen  overeenkomstig 
bijgevoegd wijzigingsvoorstel 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd per 1 januari 2015. Vóór 1 januari 2016 
dienen onze bestaande samenwerkingsverbanden te voldoen aan de nieuwe wet. De 
gemeenschappelijke regelingen komen hiervoor met wijzigingsvoorstellen naar gemeenten. Het 
college heeft de raad over inhoud en proces geïnformeerd in de brief van 30 juni 2015.   
 
De ‘gemeenschappelijke regeling ISD AAT is een regeling tussen colleges van burgemeesters en 
wethouders. een zogenoemde ‘’collegeregeling’’. De colleges van de deelnemers zijn bevoegd tot 
wijziging van de regeling nadat zij hiertoe toestemming hebben gekregen van de raden. De raad mag 
alleen toestemming weigeren op grond van strijd met het recht of strijd met het algemeen belang. Dit 
is vastgelegd in artikel 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Het college van 
burgemeester en wethouders dient als deelnemer aan de GR ISD AAT de gewijzigde regeling vast te 
stellen. 
 
Belangrijkste wijzigingen ten op zicht van de huidige regeling: gevolgen van de gewijzigde wet: 

- De wet voorziet in een nieuwe verantwoordingsplicht. Het DB en elk van zijn leden zijn 
voortaan afzonderlijk verantwoording schuldig aan het AB over het door het DB gevoerde 
bestuur. Het DB moet het AB daarnaast alle inlichtingen verschaffen die het AB voor de 
uitoefening van zijn taken nodig. Ook het sluitstuk op de verantwoordingsplicht, de 
vertrouwensregel, is nu in de wet geregeld. Op grond van de wet  kan het Ab een lid van het 
DB ontslaan, indien dit lid niet langer het vertrouwen van het DB geniet. 

- De AB=DB constructie mag op grond van de nieuwe wet niet meer.  In het wijzigingsvoorstel 
is opgenomen dat het t AB uit zes personen en het DB uit drie personen  bestaat.    



-  voor de verzending van de kaderbrief (ter kennisgeving) aan de gemeenteraden de termijn 
van (voor) 1 februari op te nemen, dit is scherper dan de wettelijke termijnen; 

- voor de toezending van de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden de termijn van (voor) 1 
mei op te nemen; 

- artikelen die zaken regelen die ook in de Wgr zijn opgenomen zijn bijna allen vervallen; 
-  rechtspositie ambtenaren, op basis van de Wgr, is het DB bevoegd (verplicht) om een 

besluit te nemen over de rechtspositie van ambtenaren. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel?. 
De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is gewijzigd per 1 januari 2015. Vóór 1 januari 2016 
dienen bestaande gemeenschappelijke regelingen te voldoen aan de nieuwe wet. Voor ligt de 
wijziging van de bestaande gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 
van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (ISD). 
Voorgesteld wordt in te stemmen het wijzigingsvoorstel van de ISD AAT en de raad hiervoor 
toestemming te vragen. Het wijzigingsvoorstel voldoet grotendeels aan genoemd advies van de VDG. 
 
Eén uitvoeringsorganisatie Participatiewet. 
De nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet, Werkplein Drentse Aa, gaat op 1 juli 2016 
van start.  
De ISD is ook na 1 januari het orgaan dat de uitkeringen verstrekt en de inwoners op weg naar werk 
helpt 
Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de regeling conform de Wgr is. Met deze wijzigingen 
zijn enkel de juridisch technische eisen verwerkt die de Wgr oplegt. De gemeenschappelijke regeling 
van de nieuwe organisatie Werkplein Drentsche Aa wordt u in een later stadium worden voorgelegd. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Een werkgroep, bestaande uit juristen en griffiers heeft in de zomer van 2015 in opdracht van de 
Vereniging van Drentse gemeenten (VDG) advies uitgebracht over de gewijzigde wet en de gevolgen 
voor bestaande regelingen. Het bestuur van de VDG heeft de aanbevelingen van de werkgroep 
overgenomen. Deze luiden als volgt:   
1. GR zorgt tijdig voor het ontwerpbesluit naar de deelnemers 
2. Bekendmaking door in de regeling genoemde deelnemer, overeenkomstig de nieuwe 
bekendmakingsregeling 
3. Publicatie op de CVDR op overheid.nl 
4. Een Drentse lijn voor de gemeenteraden over de behandeling van de kaderbrief? 
5. Verzending van de kaderbrief voor 1 februari aan de gemeenteraden. 
6. Verzending van de ontwerpbegroting voor 1 mei aan de gemeenteraden 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
n.v.t. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na besluitvorming in de colleges en raden van de deelnemende gemeenten zal de regeling naar 
verwachting op 1 januari 2016 in werking treden. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
n.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

 


