
 

 

 

BIJLAGE 5 

 
Was/wordt lijst bij de GR 



Overzicht wijzigingen GR Wedeka Bedrijven  

 

Toelichting op de wijzigingen: 

 Per pagina op de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven. 

 

Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven 

Pagina Was Wordt Reden 

alle   

 
De benaming van Werkvoorzieningschap is in de GR 
vervangen door Wedeka Bedrijven. 
 

2  
besluitvorming 
GR 

 
Toegevoegd ter verduidelijking van de genomen  
besluiten en data besluitvorming gemeenten. 
 

3 art. 1 art. 1 

 

 Benaming Werkvoorzieningschap vervangen. 

 Volgordelijkheid verbeterd. 

 Geactualiseerd. 
 

3 art. 2 art. 2 

 

 Lid 3: Toegevoegd de samenstelling van het 
bestuur. 

 Lid 4: wachtlijstbeheer verwijderd (er is geen 
wachtlijst meer). 

 Lid 6: Tekst aangepast (verduidelijkt). 
 

4 art. 3 art. 3 

 

 Lid 1 benaming van de doelgroep Wsw 
toegevoegd ter verduidelijking 

 Lid 2: Tekstueel aangepast (verschillen per 
gemeente niet meer van toepassing) 

 Lid 3 is vervallen en opgenomen in artikel 4 van 
de gewijzigde regeling 

 Lid 3 toegevoegd het aanwijzingsbesluit Wsw 
van artikel 4 oude regeling 
 

4 art. 4  

 
Vervallen, het aanwijzingsbesluit Wsw toegevoegd als 
lid 3 bij artikel 3 van de gewijzigde regeling.  
 

 
 
 

4 

 

 
 
 
art. 4 

 
 

 Nieuw en opgenomen i.v.m. de vastgestelde 
koers van Wedeka  



 Een “kan bepaling” voor de uitvoering van 
onderdelen van de Participatiewet, betreft 
Beschut Werken en arbeidsinschakeling 
(trajecten) 
 

4 art. 5 art. 5 

 

 Lid 1: Aangepast aan de nieuwe zetelverdeling 
op basis van relatieve aantallen (%). 

 Lid 2 ter verduidelijking toegevoegd. 
 

5  art. 6 

 
Mandatering werd in de oude regeling niet genoemd. 
Opgenomen ter verduidelijking. 
 

5 art. 6 art. 7 

 
Lid 3: Ter bevordering van continuïteit is in dit artikel de 
mogelijkheid van vervanging toegevoegd. 
 

6 art. 7 art. 8 

 

 Secretaris vervangen door plaatsvervangend 
voorzitter. Voorstel: Algemeen directeur is 
secretaris en hoeft niet meer benoemd te 
worden (art. 13 gewijzigde GR) 

 Stemverhouding toegevoegd ter verduidelijking. 
 

6 art. 9 art. 10 

 

 Lid 2: toegevoegd dat het niet in strijd mag zijn 
met het algemeen belang en 
geheimhoudingsplicht. 
 

6 art. 12  
Vervallen, is al geregeld in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen en in art 10 van 
de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling. 

7  art. 13 

 

 Ter verduidelijking opgenomen, stond niet in de 
oude regeling. 

 Directeur is secretaris van het AB en DB, voor de 
continuïteit en sluit beter aan bij de bestaande 
situatie. 
 

7 art. 13 art. 14 

 
Lid 2 en 3 tekstueel aangepast aan conform de 
bestaande situatie. 
 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
art. 16 

 

 
 
 
 

 Vervallen, is al geregeld in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). 



 In de uitvoering sterke voorkeur voor de datum 
conform de WGR . 

 Voorsorterend op de voorliggende wijziging in 
de WGR m.b.t. de rol van de gemeenteraad. 
 

7 art. 17  

 

 Vervallen, is al geregeld in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). 

 In de uitvoering sterke voorkeur voor de data 
conform de WGR. 

 Voorsorterend op de voorliggende wijziging in 
de WGR m.b.t. de rol van de gemeenteraad. 
 

9 art. 22  

 

 Vervallen, is al geregeld in de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). 

 Mediation is niet meer van toepassing. 
 

9 art. 24  

 
Vervallen, er is geen sprake (meer) van een 
overgangsrecht. 
 

 


