De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck
In aanmerking nemende:
-

de gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse”,
waarvan deel uitmaken de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Hunsel;
de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Hunsel met ingang van 1 januari 2007 als
zelfstandige gemeente is opgeheven en is ondergebracht bij de gemeente Leudal;
het besluit van de gemeente Leudal d.d. 26 juni 2007 voor de uitvoering van de Wsw aansluiting
te zoeken bij de gemeenschappelijke regeling Westrom;
het voorstel van het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap d.d 15 april 2008 de
gemeenschappelijke regeling hieraan aan te passen;
de besluiten van de raden van de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck, ex artikel 1 lid
2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, hiermee in te stemmen;
het voorstel van het algemeen bestuur de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de
wijzigingen van de wet per 1 januari 2008 en het gewijzigd beleid van de overheid;
de besluiten van de raden van de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck hun
bevoegdheden op grond van de wet per 1 januari 2008 zelf uit te oefenen;

besluiten,
gehoord de gemeenteraden conform artikel 35 lid 3 van deze regeling,
de gemeenschappelijke regeling “Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse”, te wijzigen,
zodat deze komt te luiden als volgt:
HOOFDSTUK I
Begripsbepalingen
Artikel 1:
1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a) regeling: deze gemeenschappelijke regeling;
b) het schap: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, lid 1 van deze regeling en artikel 8 van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
c) gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck;
d) gemeentebestuur: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, ieder voor zover
zij volgens de wet voor hun eigen gemeenten bevoegd zijn;
e) gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Limburg;
f) wet: Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
g) de Risse: de Risse Holding BV, de privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 32 van deze
regeling;
h) algemene vergadering van aandeelhouders: algemene vergadering van aandeelhouders van de
Risse;
i) raad van commissarissen: raad van commissarissen van de Risse;
2. Indien artikelen van de gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van
overeenkomstige toepassing zijn of worden verklaard in de regeling, wordt in die artikelen gelezen in
plaats van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders;
3. Waar in de regeling voor personen een mannelijk voornaamwoord, dan wel een mannelijk
functionarisbegrip wordt gebruikt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.
HOOFDSTUK II
Algemene bepalingen
Artikel 2:
1. Er is een openbaar lichaam genaamd "Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse"
gevestigd te Weert. Het omvat de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten
Weert, Nederweert en Cranendonck.
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2. Het bestuur van het schap bestaat uit het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de voorzitter.
3. Private rechtspersonen kunnen niet tot de gemeenschappelijke regeling toetreden.
HOOFDSTUK III
Doelstellingen, taken en bevoegdheden
Artikel 3: Doelstelling
Het werkvoorzieningschap heeft tot doel:
a. De uitvoering van de wet.
b. Aan zo veel mogelijk ingezetenen van de deelnemende gemeenten, die blijkens een
(her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 onder a van de wet behoren, een
dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te bieden voor het
verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.
c. Een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te bieden voor het
verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die blijkens een
(her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 onder a van de wet behoren en van
andere gemeenten wanneer deze gemeenten de Risse op grond van artikel 2 lid 2 van de wet,
aanwijzen om de wet voor hen uit te voeren.
d. Het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
die vallen onder de wet, met het oog op hun terugkeer in het reguliere arbeidsproces.
e. Het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die
niet vallen onder de wet, maar onder andere wettelijke regelingen inzake gesubsidieerde arbeid of
nog werkzaam zijn in het reguliere bedrijfsleven, door het bieden van faciliteiten en
werkervaringsmogelijkheden gericht op terugkeer in het arbeidsproces.
Artikel 4: Taak
1. Gemeenten, als bedoeld in artikel 3 lid b en c van deze regeling, kunnen over de wijze waarop
uitvoering gegeven wordt aan de doelstelling, als bedoeld in artikel 3 a van deze regeling, jaarlijks
contractueel afspraken maken met het schap.
2. Uitvoering van de doelstelling, als bedoeld in artikel 3 onder e, geschiedt uitsluitend door contractuele
afspraken met de in deze artikelleden genoemde instanties.
3. Ter verwezenlijking van de doelstelling, als bedoeld in artikel 3, wordt een werkvoorzieningbedrijf in
stand gehouden en geëxploiteerd.
4. Het schap heeft, ten behoeve van de exploitatie van het werkvoorzieningbedrijf, een besloten
vennootschap genaamd De Risse Holding B.V. opgericht, als bedoeld in artikel 32, welk
vennootschap de aandelen houdt van besloten vennootschappen, werkmaatschappijen, waarin per
vennootschap een samenhangend deel van de exploitatie van de werkvoorziening kan zijn
ondergebracht.
Artikel 5: Bevoegdheden
De colleges van burgemeester en wethouders dragen aan het schap over:
a) Alle bevoegdheden en verplichtingen die hun met betrekking tot de wet toekomen, voor zover
daarvan in de deze regeling niet wordt afgeweken.
b) De colleges blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevorderingsplicht, als bedoeld in
artikel 1 lid 3 van de wet.
HOOFDSTUK IV
Algemeen bestuur: samenstelling en werkwijze
Artikel 6: Samenstelling algemeen bestuur
1. Aan het hoofd van het schap staat het algemeen bestuur.
2. De gemeenten hebben ieder twee leden in het algemeen bestuur. Elke gemeente kan te allen tijde de
gedane aanwijzing wijzigen. Van elke aanwijzing, alsmede van elke wijziging daarin, dient de
gemeente binnen tien dagen schriftelijk mededeling te doen aan het algemeen bestuur.
3. Als lid van het algemeen bestuur kunnen worden aangewezen leden van het college van
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burgemeester en wethouders. De aanwijzing geschiedt door de colleges van burgemeester en
wethouders.
4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door
of vanwege het schap, dan wel een van de deelnemende gemeenten, aangesteld of daaraan
ondergeschikt, met uitzondering van onderwijzend personeel. Met ambtenaren worden voor de
toepassing van deze bepaling gelijkgesteld zij die in dienst zijn van het schap, De Risse Holding B.V.
en de daarmee samenhangende vennootschappen, als bedoeld in artikel 32, dan wel bij een van de
gemeenten op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn. Voorts is het lidmaatschap
van het algemeen bestuur onverenigbaar met het op grond van artikel 3 van deze regeling tewerk
gesteld zijn bij het onder het schap ressorterend werkvoorzieningbedrijf.
Artikel 7: Zittingsduur
1. De colleges van burgemeester en wethouders beslissen zo spoedig mogelijk na de aanvang van hun
zittingsperiode over de aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur van het schap. Nadat de
aanwijzing door alle deelnemende gemeenten heeft plaatsgevonden, komt het algemeen bestuur zo
spoedig mogelijk ter vergadering bijeen. Deze vergadering wordt voorbereid en geleid door degene
die tot op dat moment als voorzitter heeft gefungeerd en bij diens afwezigheid door de
plaatsvervangend voorzitter.
2. Wanneer een wijziging van deze gemeenschappelijke regeling van kracht wordt, wijzen de colleges
van burgemeester en wethouders in de maand volgend op de maand waarin de wijziging van kracht
wordt, nieuwe vertegenwoordigers aan. De zittingsperiode van het nieuwe algemeen bestuur begint
op de dag van de eerste vergadering van het algemeen bestuur, waarin de nieuwe
vertegenwoordigers bijeenkomen.
3. Zolang er nog geen aanwijzing heeft plaatsgevonden, ligt de bevoegdheid voor de besluitvorming bij
de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders. Voor zover er nog geen aanwijzing heeft
plaatsgevonden door een of twee colleges, bij de desbetreffende colleges.
4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de
gemeenteraden afloopt.
5. Hij die tussentijds ophoudt lid te zijn van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente, die hem aangewezen heeft, houdt daarmee van rechtswege op lid van het algemeen
bestuur te zijn.
6. Bij tussentijdse vacatures in het algemeen bestuur wijst het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente die het aangaat, zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan.
7. Van elke tussentijdse aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur geeft het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente die het aangaat, binnen tien dagen kennis aan de voorzitter van het
algemeen bestuur.
8. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de
voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede het college dat hen heeft aangewezen, schriftelijk op
de hoogte. Het ontslag gaat onmiddellijk in en is onherroepelijk.
9. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Het
algemeen bestuur kan besluiten adviseurs tot zijn vergadering toe te laten. Adviseurs hebben geen
stemrecht. De directeur van het werkverband is een vaste adviseur.
Artikel 8: Vergaderingen
1. Het algemeen bestuur vergadert tweemaal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks
bestuur dit nodig oordeelt of ten minste twee leden dit, onder opgave van redenen, schriftelijk
verzoeken. In dit geval wordt de vergadering binnen dertig dagen gehouden.
2. Met inachtneming van het hierna bepaalde heeft ieder lid van het algemeen bestuur, behoudens de
mogelijkheid van een bijzonder stemrecht indien een lid kan aantonen dat het anders in een situatie
komt te verkeren dat zijn zeggenschap kennelijk te zeer wordt ingeperkt, een stem. De leden van het
algemeen bestuur van een gemeente met meer dan 10.000 inwoners hebben daarbij een meervoudig
stemrecht, afhankelijk van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het
desbetreffende exploitatiejaar, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gehanteerde inwoneraantal, met dien verstande dat de stemverhouding als volgt is:
-bij een inwoneraantal van 10.001 tot en met 20.000: twee stemmen;
-bij een inwoneraantal van 20.001 tot en met 30.000: drie stemmen;
-bij een inwoneraantal van 30.001 en meer: vier stemmen.
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3. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden niet gehouden indien blijkens de presentielijst
niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden (drie) is opgekomen, waarbij tevens in
acht genomen dient te worden dat ten minste vijf van het aantal uit te brengen stemmen
vertegenwoordigd zijn. Wanneer het vereiste aantal leden, als hiervoor bedoeld, niet is opgekomen en
evenmin wanneer niet ten minste vijf van de uit te brengen stemmen vertegenwoordigd zijn, wordt een
nieuwe vergadering belegd op de in artikel 20 van de Gemeentewet voorgeschreven wijze. Evenwel
behoeven er slechts vierentwintig uren tussen de rondzending van de oproepingsbriefjes en het uur
van de vergadering te verlopen. Wanneer ook dan het vereiste aantal niet is opgekomen, geschiedt
het beleggen van de vergadering andermaal op dezelfde wijze met aanhaling in de oproepingsbriefjes
van de bepalingen van dit artikel. Deze laatste vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal
leden dat is opgekomen.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is een stemming nietig indien niet meer dan vijf van het
aantal uit te brengen stemmen, als bedoeld in lid 2, aan de stemming heeft deelgenomen.
5. In de vergadering van het algemeen bestuur worden alle besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze regeling anders wordt bepaald. Wanneer
geen der leden stemming vraagt, wordt aangenomen dat conform het voorstel is besloten. Indien een
lid stemming verlangt, wordt over zaken mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd.
6. Over personen wordt schriftelijk met gesloten, ongetekende briefjes gestemd. Leden die blanco of
anderszins ongeldige briefjes hebben ingeleverd worden geacht, voor wat betreft de geldigheid van
de stemming, niet aan de stemming te hebben deelgenomen.
7. Bij staking van stemmen wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld,
waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. In deze vergadering wordt, bij staken van
stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. In geval omtrent het benoemen, voordragen of
aanbevelen van personen de stemmen bij herstemming staken, beslist terstond het lot.

Artikel 9: Openbaarheid van de vergaderingen
1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. Artikel 23 van de Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat door tenminste twee van de aanwezige
leden.een verzoek tot sluiting van de deuren kan worden gedaan De beslissing op dit verzoek wordt
genomen door de dan aanwezige leden van het bestuur, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2
van deze regeling, bij gewone meerderheid van stemmen.
2. Over de navolgende zaken kan niet in beslotenheid worden beraadslaagd of besloten:
- de begroting en de rekening;
- het wijzigen van de begroting, het aangaan van geldleningen, het uitlenen van geld en het aangaan
van rekening courantovereenkomsten.
3. Het algemeen bestuur kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.

Artikel 10: Vergoedingen
1. Het algemeen bestuur kan voor de leden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de
commissies, de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en adviseurs een vergoeding voor hun
werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.
2. Deze vergoeding en de tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur per zittingsperiode als
bedoeld in artikel 7 vastgesteld.
3. De hoogte van de vergoeding en de tegemoetkoming staan in een redelijke verhouding tot de te
verrichten werkzaamheden en de te maken kosten. Het besluit van het algemeen bestuur wordt aan
gedeputeerde staten en de gemeentebesturen toegezonden.Ten aanzien van de vaststelling van de
vergoeding is artikel 21 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van toepassing, met
overeenkomstige toepassing van artikel 99 van de Gemeentewet.
HOOFDSTUK V
Het dagelijks bestuur
Artikel 11: Het dagelijks bestuur, samenstelling en werkwijze
1. Het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur aangewezen in de eerste vergadering van de
zittingsperiode.
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2. Het dagelijks bestuur bestaat uit zo veel leden als er deelnemende gemeenten zijn, waarbij uit iedere
gemeente een lid aangewezen wordt.
3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, als bedoeld in artikel 7 lid 8, treden tevens binnen
het dagelijks bestuur als zodanig op en zijn begrepen onder het aantal leden als in lid 2 van dit artikel
genoemd.
4. De leden van het dagelijks bestuur houden van rechtswege op lid van het dagelijks bestuur te zijn,
wanneer zij geen zitting meer hebben in het algemeen bestuur.
5. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of ten minste twee leden
dit, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken.
6. In de vergadering van het dagelijks bestuur wordt ten minste aan de orde gesteld een
exploitatieverslag van het werkvoorzieningbedrijf met betrekking tot de achterliggende periode. Het
dagelijks bestuur zendt dit exploitatieverslag na de vergadering aan de deelnemende gemeenten.
7. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 heeft ieder lid van het dagelijks bestuur één stem.
8. Ten aanzien van het dagelijks bestuur is het bepaalde in artikel 8 leden 4 tot en met 7 van
overeenkomstige toepassing.
HOOFDSTUK VI
Bevoegdheden en verplichtingen van de bestuursorganen en leden van het algemeen bestuur
Artikel 12:
1. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan het dagelijks bestuur zijn
opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.
2. Alle bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, met uitzondering van de
bevoegdheden als bedoeld in de hoofdstukken X, XI, XII en XV, alsmede artikel 16 van de regeling,
kunnen worden gemandateerd, met de mogelijkheid van submandaat, aan de algemeen directeur.
Artikel 13:
1. Het algemeen bestuur is bevoegd verordeningen vast te stellen voor de uitoefening van zijn eigen
bevoegdheden op grond van de wet.
2. Het algemeen bestuur is gehouden tot de uitvoering van de verordeningen voor de vaststelling
waarvan de gemeenteraden bevoegd zijn en die door de gemeenteraden voor de uitvoering van de
wet zijn vastgesteld.
Artikel 14:
1.
2.

Het algemeen bestuur benoemt een algemeen directeur en een secretaris en stelt voor deze
functionarissen een instructie vast.
De algemeen directeur van het schap is tevens directeur van De Risse Holding B.V. als bedoeld in
artikel 32 van deze regeling.

Artikel 15:
1.
2.

Het algemeen bestuur kan op voordracht van het dagelijks bestuur aan commissies opdragen het
dagelijks bestuur bij de uitoefening van bepaalde taken bij te staan.
Het dagelijks bestuur kan een reglement vaststellen voor de commissies als bedoeld in het vorig
lid.

Artikel 16:
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn verplicht op verzoek van gedeputeerde staten of een
of meer gemeenteraden te dienen van bericht en raad omtrent alle zaken betreffende deze regeling. Zij
zijn bevoegd ongevraagd aan de gemeenteraden advies te geven of voorstellen te doen die zij in verband
met deze regeling nodig achten.
Artikel 17:
1.
a)

De leden van het algemeen bestuur mogen:
niet als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van de
wederpartij van het schap of ten behoeve van de bestuursorganen van het schap in geschillen;
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b) niet als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van
overeenkomsten als bedoeld in onderdeel c met het schap.
c) rechtstreeks noch middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
1. het aannemen van werk ten behoeve van het schap;
2. het buiten dienstbetrekking tegen beloning doen van verrichtingen ten behoeve van het
schap;
3. het doen van leveranties aan het schap;
4. het verhuren van niet-registergoederen aan het schap;
5. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van het schap;
6. het onderhands verwerven van onroerende goederen van het schap;
7. het onderhands huren of pachten van het schap.
Van het bepaalde onder c kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.
2. Het lid van het algemeen bestuur, dat in strijd handelt met het in lid 1 vermelde, kan worden geschorst
door het algemeen bestuur.
Artikel 18:
Tot de taak van het dagelijks bestuur behoren de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het
algemeen bestuur en het toezien op de dagelijkse leiding van het werkvoorzieningschap. Hiertoe
behoren:
a) het voorbereiden van voorstellen over een verdere ontwikkeling en uitvoering van de in de doelstelling
genoemde taken. Het stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van deze taken;
b) het voorbereiden van al hetgeen voorts in het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet
worden gebracht;
c) het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
d) het plaatsen van personen in het werkvoorzieningbedrijf en het met hen aangaan van een
dienstbetrekking krachtens de wet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur c.q.
ministeriele uitvoeringsvoorschriften;
e) onverminderd het bepaalde in de wet kan het dagelijks bestuur ook werknemers toelaten uit andere
gemeenten dan bedoeld in artikel 2;
f) het beheer der activa en passiva van het schap;
g) voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt de administratieve organisatie, de financiële
administratie en de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
h) het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat
nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en bezit;
i) het vaststellen van de formatie voor het personeel;
j) het, behoudens het bepaalde in artikel 14, benoemen, schorsen en ontslaan van personeel in dienst
van het schap en het vaststellen van instructies voor het daarvoor in aanmerking komende personeel.
HOOFDSTUK VII
De voorzitter
Artikel 19:
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur.
2. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur.
3. Hij ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan met
inachtneming van het onder artikel 20 lid 4 bepaalde. Hij kan onder eigen verantwoordelijkheid en
behoudens de beperkingen die, wat de stukken betreft die van het dagelijks bestuur uitgaan, door dit
bestuursorgaan worden gesteld, het tekenen van bepaalde stukken die van het dagelijks bestuur of
van hem uitgaan, aan anderen opdragen. Van elke opdracht als hier bedoeld, doet hij onverwijld
mededeling aan het dagelijks bestuur.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het schap in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van
een der aan de regeling deelnemende gemeenten die partij is in een geding, waarbij het schap is
betrokken, vertegenwoordigt de plaatsvervangend voorzitter het schap. De voorzitter kan de
vertegenwoordiging in en buiten rechte aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.
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HOOFDSTUK VIII
De secretaris
Artikel 20:
1. Het schap heeft een secretaris.
2. Het algemeen bestuur kent de secretaris een vergoeding toe en bepaalt het bedrag der vergoeding.
De functie van secretaris is onverenigbaar met het lidmaatschap van het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, de voorzitter, alsmede de commissies, worden in
alles wat de hun opgedragen taak aangaat, bijgestaan door de secretaris.
4. Door hem worden alle stukken, die van het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur uitgaan, mede
ondertekend.

HOOFDSTUK IX
Het personeel
Artikel 21:
Het schap kent:
a) werknemers in dienst van het schap op grond van artikel 2 van de wet;
b) werknemers in dienst van het schap, op basis van een aanstelling als ambtenaar;
c) werknemers in dienst van De Risse Holding B.V. als bedoeld in artikel 32 van deze regeling of van
een van De Risse Holding B.V. deel uitmakende werkmaatschappijen, op basis van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
Artikel 22:
1.

Op het personeel, als bedoeld in artikel 21 lid a, is de CAO van de sociale werkvoorziening van
toepassing;
2. Op het personeel, als bedoeld in artikel 21 lid b, is de rechtspositieregeling van de
gemeenteambtenaren (CAR/UWO) van toepassing;
3. Op een gedeelte van het personeel, als bedoeld in artikel 29 lid c, is de rechtspositie van de
gemeenteambtenaren van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken die
expliciet genoemd worden in de arbeidsovereenkomst. Op het overige gedeelte van het personeel, als
bedoeld in artikel 21 lid c, is de CAO van toepassing van de betreffende beroeps- of
brancheorganisatie.
HOOFDSTUK X
Financiële bepalingen
Artikel 23:
1. Het algemeen bestuur stelt voorschriften vast ter zake van de financiële administratie, het geldelijk
beheer en de boekhouding.
2. In de, in het eerste lid bedoelde, voorschriften wordt onder meer bepaald welke medewerker van de
uitvoeringsorganisatie met het geldelijk beheer of met de zorg voor de financiële administratie wordt
belast.
3. Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding zijn de artikelen 213 en 214
van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
Artikel 24: Begroting
1. Het dagelijks bestuur stelt de conceptbegroting op en zendt deze toe aan de colleges van B&W van
de aan deze regeling deelnemende gemeenten.
2. De colleges van de aan deze regeling deelnemende gemeenten dragen er zorg voor, dat de in de
conceptbegroting, genoemde rijkssubsidie en gemeentelijke subsidie onderdeel uitmaken van de
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

gemeentelijke begroting. Artikel 190 lid 2 en lid 3 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige
toepassing.
De rijkssubsidie wordt volledig opgenomen in de begroting van het werkvoorzieningschap.
De colleges van aan deze regeling deelnemende gemeenten dienen, binnen een termijn van tien
weken na het toezenden van de conceptbegroting, hun standpunt aan het algemeen bestuur kenbaar
te maken over de hoogte van de gemeentelijke subsidie.
Het algemeen bestuur stelt, op basis van de conceptbegroting en het standpunt van de afzonderlijke
colleges, de begroting vast.
De vastgestelde begroting wordt, door het algemeen bestuur, vóór 15 juli ter goedkeuring aan
gedeputeerde staten gezonden. Gedeputeerde staten bepalen, aan de hand van de ingezonden
begroting, of er sprake is van repressief of preventief toezicht.
In de begroting wordt aangegeven de naar raming, door elke aan de regeling deelnemende gemeente
voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.
De gemeenten betalen aan de Risse maandelijks, volgens nader schriftelijk te maken afspraken, de
door hun van het rijk ontvangen subsidie en de geraamde bijdrage als bedoeld in lid 4. De niet aan
deze regeling deelnemende gemeenten, waarvan ingezetenen werkzaam zijn op grond van de wet,
worden op de hoogte gesteld van de geraamde verschuldigde bijdrage.
Op een wijziging van de begroting is het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid eveneens van
toepassing, tenzij het een wijziging betreft die geen invloed heeft op de bijdragen van de gemeenten.

Artikel 25: De rekening
1. Van de inkomsten en uitgaven van het schap wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar
verantwoording gedaan aan het algemeen bestuur, onder overlegging van de rekening met de daarbij
behorende bescheiden. Bij de rekening wordt gevoegd een verslag van het onderzoek naar de
deugdelijkheid van de rekening, ingesteld overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet
aangewezen deskundigen, alsmede hetgeen het ter zijner verantwoording noodzakelijk acht.
2. Het algemeen bestuur stelt, uiterlijk 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft, de
rekening alsmede de berekening van de door de gemeenten te betalen bijdrage vast en zendt deze
voor 15 juli met de daarbij behorende stukken, afhankelijk of er sprake is van repressief respectievelijk
preventief toezicht, ter kennisneming c.q. ter vaststelling aan gedeputeerde staten. Van de vaststelling
wordt mededeling gedaan aan de colleges van de gemeenten.
3. De vaststelling van de rekening door gedeputeerde staten strekt, voor zover het de daarin opgenomen
ontvangsten en uitgaven betreft, het dagelijks bestuur en het rekenplichtig personeel van het schap tot
decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere
onregelmatigheden. Gedeputeerde staten kunnen het dagelijks bestuur of het rekenplichtig personeel
van het schap afzonderlijk ontlasten, zo zij beider beheer voor geen gelijktijdige goedkeuring vatbaar
achten.
HOOFDSTUK XI
Verdeling baten en lasten
Artikel 26:
1.
2.

3.
4.

De gemeentebesturen verbinden zich bij te dragen in een aandeel in een eventueel exploitatietekort,
naar evenredigheid van de gerealiseerde SE van de in elke gemeente woonachtige werknemers.
Het schap draagt er zorg voor dat de niet aan deze regeling deelnemende gemeenten, waaruit
werknemers zijn geplaatst op grond van de wet, op gelijke wijze delen in het nadelig saldo. De in de
vorige alinea bedoelde bijdragen worden door de deelnemende gemeenten aan het schap
afgedragen binnen deritg dagen na ontvangst van de berekening, als bedoeld in artikel 25, lid 1.
Wanneer het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dient elk gemeentebestuur een voorschot op de
bijdrage te verstrekken.
De gemeentebesturen zullen er steeds zorg voor dragen dat het schap te allen tijde over voldoende
middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Indien aan het algemeen bestuur van het schap blijkt dat een gemeentebestuur weigert deze
uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten
het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.
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Artikel 27:
a) Eventuele batige exploitatiesaldi blijven geheel ter beschikking van de Risse. De bestemming hiervan
kan slechts zijn gelegen in een de Risse ten goede komende bestemming, die niet strijdig is met het
daaromtrent bepaalde in de wet.
b) Wanneer door het algemeen bestuur van het schap een egalisatiefonds is ingesteld, zijn de
deelnemende gemeenten verplicht dit fonds in stand te houden. Het schap draagt er zorg voor dat
deze verplichting ook geldt voor de niet aan deze regeling deelnemende gemeenten waaruit
werknemers zijn geplaatst op grond van de wet.
HOOFDSTUK XII
Inlichtingen, verantwoording en terugroeping
Artikel 28:
1. De gemeenten verstrekken op verzoek van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur de
benodigde inlichtingen en verlenen de medewerking, die voor de vervulling van de taken van het
schap nodig is.
2. De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur
verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
3. Zij geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste
beoordeling van het, door het dagelijks bestuur, te voeren en gevoerde bestuur nodig is. Deze
informatie wordt verstrekt tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur.
4. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer het algemeen bestuur of
een of meer leden hierom verzoeken, alle gevraagde inlichtingen. Deze inlichtingen worden,
behoudens strijdigheid met het algemeen belang, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen
twee maanden in een vergadering van het algemeen bestuur verstrekt.
5. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het
vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval is artikel 49 en 50 van de
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
6. Leden 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en het door hem gevoerde
bestuur.
7. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de
gemeenten, voor zover het hun bevoegdheden betreft, de door een of meer leden van die raden
gevraagde inlichtingen schriftelijk en wel zo spoedig mogelijk, voor zover zulks niet strijdig is met het
algemeen belang.
Artikel 29: Informatie- en verantwoordingsplicht leden algemeen bestuur
1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad van zijn gemeente alle inlichtingen die door deze raad,
of een of meer leden daarvan, worden verlangd. Deze inlichtingen worden -behoudens strijdigheid met het
algemeen belang- zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden verstrekt.
2. Alvorens de gevraagde inlichtingen te verstrekken kan hij zich daarover laten adviseren door het dagelijks
bestuur van het schap.

Artikel 30:
Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem als lid heeft aangewezen, verantwoording schuldig
voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Nadat de gevraagde inlichtingen aan het college
mondeling of schriftelijk zijn verstrekt of verstrekt hadden moeten worden, kan de hierboven genoemde
verantwoording geschieden overeenkomstig hetgeen hieromtrent is bepaald in het reglement van orde voor de
vergadering van de desbetreffende raad, met dien verstande dat daarbij een termijn in acht wordt genomen, die
het lid mogelijkheid biedt zich desgewenst door het dagelijks bestuur van het schap te laten informeren.
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HOOFDSTUK XIII
Het archief
Artikel 31:
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor het toezicht op de bewaring en het beheer van de
archiefbescheiden van het schap en zijn organen overeenkomstig de archiefverordening van de plaats van
vestiging.
2. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden bedoeld in lid 1
overeenkomstig de archiefverordening van de plaats van vestiging.
3. De archiefbescheiden, bedoeld in artikel 12 eerste lid van de Archiefwet 1995, worden overgebracht naar
de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de plaats van vestiging.
4. Bij opheffing van de regeling worden alle archiefbescheiden overgebracht naar de gemeentelijke
archiefplaats van de plaats van vestiging.
HOOFDSTUK XIV
Artikel 32: De Risse Holding B.V.
1.

Het schap houdt alle aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid De Risse Holding B.V.
2. De Risse Holding B.V. heeft als doel: het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze
interesseren bij en het voeren van beheer over vennootschappen, welke vennootschappen als
werkmaatschappijen functioneren en opgericht zijn met het oog op de exploitatie van onderdelen van
het werkvoorzieningbedrijf.
3. In de statuten van De Risse Holding B.V. en de werkmaatschappijen is vastgelegd dat de algemeen
directeur van het schap tevens de directeur of, ingeval de directie uit meerdere personen bestaat, de
voorzitter is van de directie of de enig directeur is van de onderscheiden vennootschappen.

HOOFDSTUK XV
Toetreding, uittreding, wijziging en liquidatie
Artikel 33: Toetreding
1. Andere gemeenten kunnen tot deze regeling toetreden bij besluit van het college van burgemeester
en wethouders van de betreffende gemeenten, indien het algemeen bestuur hiertegen geen bezwaar
heeft.
2. De toetreding kan afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan bepaalde voorwaarden door de
toetredende gemeenten.
3. De toetreding gaat in op een in overleg met de desbetreffende gemeente te bepalen datum, doch
niet eerder dan nadat de toetreding is opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, lid 1 en 2
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De inschrijving door de gemeenten dient te
geschieden binnen een maand na toezending van de goedkeuring.

Artikel 34: Uittreding
1. Een besluit tot uittreding kan eerst ingaan op 1 januari volgende op de drie jaren na het verstrijken
van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen.
2. Aan deze uittreding is de voorwaarde verbonden, dat de uittredende gemeente een door het
algemeen bestuur vast te stellen uittredingsbedrag aan het schap heeft betaald. Gedeputeerde staten
dienen goedkeuring aan dit uittredingsbedrag te verlenen.
3. Het algemeen bestuur regelt de overige gevolgen van de uittreding.
4. Het algemeen bestuur kan in bijzondere gevallen, op verzoek van enige gemeente, van de in het
eerste lid genoemde opzeggingstermijn afwijken. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid
noodzakelijk van alle bestuursleden van twee van de drie deelnemende gemeenten.
5. De uittredende gemeente blijft aansprakelijk voor de schulden van het schap op het tijdstip van
uittreden naar evenredigheid van de in het laatste jaar van deelneming uitbetaalde manuren van de in
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die gemeente woonachtige werknemers.
6. De uittreding dient ingeschreven te worden in de registers als bedoeld in artikel 27 lid 1 en 2 van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De inschrijving door de gemeenten dient te geschieden binnen
een maand na toezending van de goedkeuring.
7. Wanneer er sprake is van gemeentelijke herindeling treedt de nieuwe gemeente, in beginsel, in de
plaats van de oude gemeente en zijn de leden 1 tot en met 6 van dit artikel voor zover mogelijk op de
nieuwe gemeente van overeenkomstige toepassing.

Artikel 35: Wijziging
1. De regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van tenminste twee van de
colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.
2. Een voorstel tot wijziging kan worden gedaan door het algemeen bestuur, door de colleges van
burgemeester en wethouders of door de raden van de gemeenten.
3. In de procedure tot wijziging worden de raden van de gemeenten gehoord.
4. De regeling wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten door het gemeentebestuur van de
gemeente Weert.
5. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de besluiten daartoe na
de vereiste goedkeuring zijn opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, lid 1 en lid 2 van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De inschrijving dient te geschieden binnen een maand na
toezending van de mededeling omtrent de goedkeuring.
Artikel 36: Opheffing en liquidatie
1. Deze regeling wordt opgeheven wanneer de colleges van burgemeester en wethouders van twee van
de gemeenten daartoe besluiten.
2. In geval van opheffing van het schap wordt een liquidatieplan opgesteld dat voorziet in de
verplichtingen van de gemeenten alle rechten en verplichtingen van het schap over de gemeenten te
verdelen op een in het plan te bepalen wijze.
3. De opheffing gaat in op de dag volgend op die, waarop de bekendmaking van de goedgekeurde
besluiten is geschied en deze zijn opgenomen in de registers als bedoeld in artikel 27, lid 1 en 2 van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen welke inschrijving binnen een maand na toezending van de
bekendmaking dient te geschieden.
Artikel 37:
1. In geval van opheffing van de regeling stelt het algemeen bestuur, gehoord de gemeenteraden, een
liquidatieplan vast, waarin in elk geval ook een regeling ten aanzien van het personeel van het schap
en de uitvoeringsorganisatie wordt opgenomen, als bedoeld in artikel 21 lid b en lid c. In het
liquidatieplan kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.
2. Het liquidatieplan behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten.
3. Zonodig blijven de bestuursorganen van het schap ook na de ingangsdatum van de
opheffingsbesluiten in functie, totdat de liquidatie is voltooid.
4. De uit de opheffing voortvloeiende kosten van liquidatie en wachtgelden, alsmede alle overige
schulden van het schap komen ten laste van de op het tijdstip der opheffing deelnemende
gemeenten naar evenredigheid van de in het laatste volle kalenderjaar voor de opheffing betaalde
manuren van de in elk der gemeente woonachtige werknemers. De aansprakelijkheid van eerder
uitgetreden gemeenten, als bedoeld in artikel 34 lid 5, blijft onverminderd gehandhaafd.
HOOFDSTUK XVI
Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 38:
1. Het college van burgemeester en wethouders van de plaats van vestiging draagt zorg voor de
toezending van de regeling ingevolge artikel 26 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
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2. Deze regeling treedt in werking op 7 juli 2008. De regeling dient ingeschreven te worden in de
registers als bedoeld in artikel 27, lid 1 en 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, welke
inschrijving binnen een maand na toezending dient te geschieden.
3. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 39:
De regeling kan worden aangehaald onder de titel "Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap
Weert en Omstreken, de Risse".
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Toelichting op de wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling
De Gemeenschappelijke regeling voor het werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse dateert
van 1 januari 1990. Zij werd daarna verschillende malen gewijzigd. De huidige versie dateert van 1 april
2000. De belangrijkste reden voor de wijzigingen per 1 april 2000 was de gewijzigde Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) met ingang van 1 januari 1998 en de behoefte aan een andere bestuurlijke
structuur, in verband met de nieuwe regierol van de gemeenten.
De belangrijkste redenen de Gemeenschappelijk regeling opnieuw te wijzigingen, zijn gelegen in:
o
o
o

De aanpassing van de regeling aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Het uittreden van de gemeente Hunsel in verband met de gemeentelijke herindeling met ingang
van 1 januari 2007;
De wijzigingen van de Wsw per 1 januari 2008, waarbij expliciet bevoegdheden worden
toegekend aan de gemeenteraden;

Algemene wijziging
De Gemeenschappelijke regeling kan op grond van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen, worden aangegaan door de gemeenteraden en/of door de colleges van burgemeester en
wethouders, elk voorzover zij over hun eigen bevoegdheden beschikken.
Op grond van de nieuwe Wsw per 1 januari 2008, hebben de gemeenteraden, anders dan in de wet zoals
die gold tot 1 januari 2008, expliciet eigen bevoegdheden gekregen. Het betreft de bevoegdheid voor de
Wsw-geïndiceerden een inspraakverordening vast te stellen, de bevoegdheid een verordening vast te
stellen met betrekking tot de wijze van vaststelling van het persoonsgebonden budget en een
wachtlijstverordening. Daarnaast dient de begroting voor de Wsw als bijlage van de gemeentebegroting
door de raden te worden vastgesteld.
Op advies van het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap en de intergemeentelijke werkgroep,
die de gemeenten en het algemeen bestuur adviseert met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe wet,
hebben de raden besloten de hun toegekende bevoegdheden niet over te dragen aan het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling, maar deze zelf uit te oefenen. Dit advies sluit aan bij de
bedoeling die de wetgever heeft gehad met de nieuwe Wsw, om de gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de Wsw te vergroten.
Uitgaande van dit besluit en het bepaalde in artikel 1 van de WGR, wordt de Gemeenschappelijke
regeling in de nieuwe versie, alleen aangegaan door de colleges en niet door de raden. Het algemeen
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling bestaat in de nieuwe versie dan ook uitsluitend uit
collegeleden.

Andere aanpassingen
1. De doelstelling van het werkvoorzieningschap (schap) is aangepast aan de nieuwe wet en het
daarop gebaseerde nieuwe beleid. Hierin is een zwaarder accent komen te liggen op het
“ontwikkelen” van de arbeidscapaciteit van personen.
2. Door het uittreden van de gemeente Hunsel bestaat het algemeen bestuur in de nieuwe regeling
nog maar uit zes leden, twee leden van het college uit iedere gemeente. Ze worden benoemd
door het college.
3. Het dagelijks bestuur bestaat in de nieuwe situatie uit drie personen. Jaarlijks zijn er, gerelateerd
aan de plannings- en controlcyclus naar gemeenten, ongeveer vier AB-vergaderingen. Omdat de
praktijk heeft uitgewezen dat de agenda’s van het AB en het DB vaak een herhaling is van zetten
door dezelfde personen, zijn de taken in de nieuwe GR zo veel mogelijk (met formele handhaving
van alle organen) toebedeeld aan het AB (het bestuur).
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4. Het uittreden van de gemeente Hunsel heeft consequenties voor de stemverhoudingen binnen
het AB. De stemverhoudingen zijn om die reden als volgt aangepast:
Met inachtneming van het hierna bepaalde heeft ieder lid van het algemeen bestuur, behoudens
de mogelijkheid van een bijzonder stemrecht indien een lid kan aantonen dat het anders in een
situatie komt te verkeren dat zijn zeggenschap kennelijk te zeer wordt ingeperkt, één stem. De
leden van het algemeen bestuur,afkomstig uit een gemeente met meer dan 10.000 inwoners
hebben daarbij een meervoudig stemrecht, afhankelijk van het aantal inwoners per 1 januari van
het jaar voorafgaande aan het desbetreffende exploitatiejaar, overeenkomstig het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerde inwoneraantal, met dien verstande dat de
stemverhouding als volgt is:
-bij een inwoneraantal van 10.001 tot en met 20.000
: twee stemmen;
-bij een inwoneraantal van 20.001 tot en met 30.000
: drie stemmen;
-bij een inwoneraantal van 30.001 en meer
: vier stemmen;
5. De benoeming van de algemeen directeur wordt, gelet op de grotere verantwoordelijkheid van de
gemeenten en de daaruit voortvloeiende gewijzigde verhoudingen tussen gemeenten en het
schap en De Risse Holding B.V., anders en duidelijker gelegd bij het schap. In de statuten van de
Holding moet hierop aansluitend worden geregeld dat de algemeen directeur tevens algemeen
directeur wordt van de Holding.
6. Sommige onderwerpen die in de uitvoeringspraktijk doorgaans gemandateerd worden aan de
algemeen directeur werden in de oude regeling rechtstreeks in de regeling gemandateerd, andere
niet. In de nieuwe regeling zijn alle onderwerpen, die gemandateerd kunnen worden met
betrekking tot de mogelijkheid van mandaat, allemaal beschreven met een ‘kan-bepaling’, met de
mogelijkheid van submandaat. De bedoeling is de mandaten apart op te nemen in een
mandaatlijst.
7. In de huidige GR wordt de verordeningsbevoegdheid in de regeling gemandateerd aan de
algemeen directeur. Nu de raden de bevoegdheden, die zij op grond van de nieuwe wet hebben
gekregen, niet mandateren aan het AB, maar zelf uitoefenen, is de verordeningsbevoegdheid van
het AB beperkt tot de bevoegdheden van het college. Dit betreft enkel de bevoegdheid voor het
stellen van uitvoeringsregels. Aan het mandaat voor de uitoefening van deze bevoegdheid wordt
in de nieuwe regeling geen extra aandacht meer gegeven. Zij wordt daarom ook verwoord in een
‘kan-bepaling’.
8. De artikelen inzake de begroting en jaarrekening worden aangepast conform het gestelde in de
gewijzigde Wsw; de raden dienen hun goedkeuring te geven aan deze stukken. Hierbij is tevens
verwoord dat er sprake zal zijn van twaalf maandelijkse termijnen van ‘bevoorschotting’ van de
subsidie (rijks- en gemeentelijke subsidie) en dat afrekening zal plaatsvinden in het eerste
kwartaal na het boekjaar.
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