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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland  

 

Nummer 2018/780944 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 3.1 Werk 

Afdeling WI 

Auteur Outvorst, A. van 

Telefoonnummer 023-5114211 

Email avanoutvorst@haarlem.nl 

Kernboodschap Met ingang  van 1 januari 2019 fuseert de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Door deze fusie treedt de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met ingang van 1 januari 2019 uit de 

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland. De 

gemeenschappelijke regeling moet als gevolg hiervan worden aangepast door 

middel van een wijzigingsbesluit. De colleges van de aan de Gemeenschappelijke 

regeling deelnemende gemeentes moeten op grond van artikel 1, lid 3 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen toestemming aan de gemeenteraden vragen voor 

het wijzigen van de regeling. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de 

raadsvergadering.  

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegebesluit financiële afwikkeling uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

uit de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk(),2018/702979  

 

Besluit College 

d.d. 11 december 2018 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018702979-1-Financiele-afwikkeling-uittreding-Haarlemmerliede-en-Spaarnwoude-uit-de-Gemeenschappelijke-Regeling-Werkvoorzieningsschap-Zuid-1-Kennemerland-Paswerk-2.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. het college stelt de raad voor het college toestemming te geven het 

bijgevoegde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland vast te stellen. 

1.  

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

Met ingang  van 1 januari 2019 fuseert de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de 

gemeente Haarlemmermeer. Door deze fusie treedt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

met ingang van 1 januari 2019 uit de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland. De gemeenschappelijke regeling moet als gevolg hiervan worden aangepast. 

De colleges van de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeentes moeten op grond 

van artikel 1, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming aan de gemeenteraden 

vragen voor het wijzigen van de regeling. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

2. het college stelt de raad voor het college toestemming te geven het bijgevoegde 

wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Als gevolg van de uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude moet de Gemeenschappelijke 

regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland worden aangepast. 

 

4. Argumenten 

Wijzigingsbesluit 

Op dit moment zijn er verder geen inhoudelijke wijzigingen. Er hoeft geen nieuwe 

Gemeenschappelijke regeling te worden vastgesteld. Er kan worden volstaan met een zogenoemd 

wijzigingsbesluit. 
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Aanpassing stemverhoudingen  

De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft gevolgen voor de stemverhoudingen in 

het bestuur van Paswerk (artikel 9, lid 1 van de tekst van de GR). 

De stemverhouding was: 4 stemmen voor het bestuurslid van Haarlem, 2 stemmen (ieder) voor de 

bestuursleden van Heemstede en Bloemendaal, 1 stem (ieder) voor de bestuursleden van Zandvoort 

en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.   

In verband met het wegvallen van één stem worden de stemhoudingen als volgt aangepast: 

4 stemmen voor het bestuurslid van Haarlem, 2 stemmen (ieder) voor de bestuursleden van 

Heemstede en Bloemendaal, 1 stem voor het bestuurslid van Zandvoort. Deze wijziging van 

stemverhoudingen is opgenomen in het  wijzigingsbesluit. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen  

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

December 2018: behandeling raadsvoorstel door de colleges van de aan de Gemeenschappelijke 

regeling deelnemende gemeenten. 

Januari 2019: toestemming raden (via de commissies). 

Februari 2019: vaststellen wijzigingsbesluit door de colleges van de aan de Gemeenschappelijke 

regeling deelnemende gemeenten. 

Februari 2019: publicatie wijzigingsbesluit op overheid.nl en registratie van het wijzigingsbesluit in 

het register voor Gemeenschappelijke regelingen door de provincie Noord-Holland.  

 

7. Bijlagen 

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk) 

 

 

 


