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Besluit wijzigingsvoorstel 
  

  

Betreft: Wijzigen Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 

Datum: 1 juli 2015 

 
Naar aanleiding van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen, eisen van de Bank Nederlandse 
Gemeenten en de geplande fusie van twee deelnemende gemeenten wordt voorgesteld de statuten van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland aan te passen. Tegelijkertijd wordt 
van deze procedure gebruik gemaakt om enkele foutieve verwijzingen aan te passen.  
 
Voorgestelde wijzigingen: 
 
Artikel 1. 
 

Onder i. wordt gewijzigd in: 
i. De algemeen directeur 

De door het dagelijks bestuur benoemde functionaris die belast is met de dagelijkse leiding 
van het openbaar lichaam; 

 
Onder o. wordt gewijzigd in: 
o. Het exploitatiesaldo 

het saldo dat overblijft na aftrek van de door de gemeenten overgedragen middelen en na 
aftrek van de op basis van artikel 37, a tot en met b, berekende gemeentevergoedingen;   

 
Artikel 6. Lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het hoofd van het lichaam staat een algemeen bestuur. 
 

Artikel 11. In lid 1 en 2 wordt het aantal te benoemen DB-leden als volgt gewijzigd: 
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van het algemeen 

bestuur alsmede twee andere door en uit het algemeen bestuur te benoemen leden.  
2. De voorzitter en vice-voorzitter van het algemeen bestuur zijn tevens voorzitter en vice-

voorzitter van het dagelijks bestuur.  De twee andere leden worden benoemd op basis van 
het aantal geplaatste personen bij het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland op 
1 juli voorafgaande aan het jaar van aftreden van de gemeenteraden. 
 

Artikel 20. 
 

De bevoegdheden onder d., f., g. en k. vervallen. De bevoegdheden onder e., h., i., j. en l. 
worden omgenummerd naar d. t/m h. 
 

Artikel 21. 
 

In lid 1 onder d. tot en met k. vervalt de zinsnede “voor zover dat niet bij niet bij of krachtens 
deze regeling is opgedragen aan de algemeen directeur”. 
 
Toegevoegd wordt aan lid 1 onder l. : “de bevoegdheid privaatrechtelijke rechtshandelingen te 
verrichten”. 
 

Artikel 22. In lid 2  wordt de verwijzing naar artikel 16, lid 6 van de WGR gewijzigd in “artikel 16, lid 5”. 
 

Artikel 30. In lid 2 en lid 3 wordt “het algemeen bestuur” vervangen door “het dagelijks bestuur”. 
 

Artikel 31. Lid 3 vervalt. 
 




