Gemeenschappelijke Regeling A2
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door de collegeleden de heer Ederveen
en de heer Bax en de projectleider A2-samenwerking mevrouw Bohré, ingegaan op
de vragen en opmerkingen.
Er wordt wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- het doel van de samenwerking is in de Regeling niet omschreven. Los daarvan, hoe
wordt gemonitord of het beoogde doel van de samenwerking is gehaald?
In de “position-paper” zijn de zes doelen van de samenwerking omschreven.
Bedoeling is dat er voor de taakvelden waarop wordt samengewerk,t in 2012 een
werkplan wordt opgesteld waarin wordt geconcretiseerd wat het bestuur van de GR
wil bereiken. In dat verband worden er ook nulmetingen verricht;
- en wat als de doelen niet worden gehaald. Is er een exit-scenario?
Uittreding en liquidatie zijn geregeld in art 26, resp. 28. Overigens valt het
terugtreden van Waalre niet onder art. 26, want Waalre heeft zicht teruggetrokken
voorafgaand aan het van kracht worden van de regeling. De kosten van terugtreding
van Waalre zijn nog niet bekend. Deze kosten zullen naar redelijkheid en billijkheid
moeten worden afgewikkeld;
- de stemverhouding in het bestuur van de GR
Er is gekozen voor het uitgangspunt van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Elk lid
heeft één stem. Overigens worden bij ontwikkelingskosten de lasten ook 1-1-1
verdeeld.
- twijfels bij de juridische houdbaarheid van onderdelen van de Regeling. Getwijfeld
wordt of het bepaalde in art. 5, lid 1 en 2 van de Regeling in overeenstemming is met
het bepaalde in art. 13 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en of het bepaalde
in art 24. lid 4 in overeenstemming is met het bepaalde in de art 193- 195
Gemeentewet. In verlengde van deze twijfels wordt gevraagd om meer inzicht in de
kosten verbonden aan de toetsing van de opzet van de GR door PWC.
In reactie hierop wordt toegezegd dat er nog nadere informatie komt over de
juridische houdbaarheid van de regeling op deze punten en dat er ook inzicht zal
worden gegeven in de kosten verbonden aan de advisering door PWC.
- de financiële opzet van de Regeling wordt doorgenomen en toegelicht wordt hoe
deze is afgestemd op de budgetcycli van de aangesloten gemeenten. Zolang er nog
geen begroting is voor de GR wordt er gewerkt binnen de in de afzonderlijke
gemeenten vastgestelde budgetten.

