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Beste raadsleden,

Op 3 maart 2022hebben de gemeenteraden van De Fryske Marren, Harlingen en

Waadhoeke ingestemd met de Businesscase Werkleerbedrijf 2022.1n maart 2023 vraagt het

college van de gemeente Sódwest-Fryslàn aan de gemeenteraad om, evenals de andere drie

gemeenten, de Businesscase Werkleerbedrijf vast te stellen.

Naast de doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf loopt het traject om de

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslàn-West (GR F-W) te wijzigen in

twee fasen. Good governance en rechtmatigheid werden als twee urgente doelstellingen

aangemerkt voor de eerste fase. De eerste wijziging is inmiddels afgerond. Alle vier

gemeenten hebben ingestemd met dat eerste wijzigingsbesluit dat van kracht wordt met

ingang van 1- januari 2023.

Op l juli 2022is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wer) gewijzigd. De nieuwe Wgr

biedt meer mogelijkheden voor gemeenteraden om het toezicht op - en controle van

gemeenschappelijke regelingen te versterken. Met de 2e wijziging wordt de GR F-W in

overeenstemming gebracht met de nieuwe Wgr en worden keuzes gemaakt ten aanzien van

een aantal nieuwe bepalingen.
Het concept 2e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningschap

Fryslàn-West is inmiddels voorbereid en gereed om aan te bieden aan de raden voor het

indienen van zienswijzen Hieraan voorafgaande vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats

voor de raadsleden van de vier deelnemende gemeenten, en wel op L maart 2023.Ier
voorbereiding daarop sturen wij u het concept 2e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke

regeling Fryslàn-West en de daarbij horende toelichting u informeel toe.

Van belang voor uw raad
Wij sturen u de documenten nu informeel toe ter voorbereiding op de

voorlichtingsbijeenkomst van 1 maart a.s. De zienswijzentermijn van acht weken start niet

eerder dan na formele toezending. Dat moment wordt binnenkort bepaald door het college

van iedere deelnemende gemeente, rekening houdend met de gemeentelijke raadsplanning
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Bijlagen

l.Uitnodiging voorlichtingsavond voor de raden

2.Concept 2e Wijzigingsbesluit GR F-W

3.Toelichting concept 2e Wijzigingsbesluit GR F-W

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de a ris,

C.M. Sje


