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Beste raadsleden,

Op 26 april jl. heeft het Algemeen Bestuur de colleges van gemeenten De Fryske Marren,
Harlingen, SÍdwest-Fryslàn en Waadhoeke voorgesteld de Regeling werkvoorzieningschap

Fryslàn-West (GR F-W) aan te passen in twee fasen. Het wijzigingsvoorstel voor de eerste

fase is reeds door het college vastgesteld (juni 20221.

Voor de tweede fase, het wijzigen van de Regeling met een aangepaste uittredingsregeling
en de bepalingen uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgd omtrent
democratische controle en sturing door de raad, is het Dagelijks Bestuur verzocht voor het
zomerreces 2022 een plan van aanpak aan te bieden aan de colleges. ln het overleg van 30
junijl. heeft het Dagelijks Bestuur het concept plan van aanpak inclusief bijbehorende
planning besproken. Met inachtneming van de geldende procedures wordt verwacht dat de

raden het toestemmingsbesluit over de tweede wijziging van de gemeenschappelijke

regeling in het4e kwartaal 2023 kunnen verlenen. Het Dagelijks Bestuur heeftverder kennis

genomen van het vervolgproces en blijft dit samen met gemeenten en de NV goed volgen.

Het Dagelijks Bestuur vraagt aan de procesbegeleider nog extra aandacht voor de

communicatie en het volledig en eenduidig informeren van de raden (en daarmee ook de

colleges). De procesbegeleider wordt verzocht dit goed te borgen binnen het proces.

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u kennis laten nemen van het plan van aanpak voor

de tweede fase van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Fryslàn-West.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken:
Bijlage 1 Aanbiedingsbrief DB aan colleges
Bijlage 2 Beschrijving plan van aanpak wijziging GR tweede fase

Bijlage 3 Planning plan van aanpak wijziging GR tweede fase
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