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In uw vergadering van 11 juni 2019 heeft u een motie aangenomen met betrekking tot (meer)
openbaarheid van de vergaderingen van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Halte
Werk. U heeft het college verzocht om in overleg met de andere deelnemers van de GR te
bewerkstelligen dat de vergaderingen van het bestuur een openbaar gedeelte en een besloten
gedeelte kennen en de agenda’s tijdig gedeeld worden met deelnemende gemeenteraden van de GR.
In de vergadering van het bestuursteam (BT) Halte Werk van 29 augustus 2019 is de motie uitgebreid
besproken. Onze vertegenwoordiger binnen het bestuur heeft zich ingespannen aan uw wens
tegemoet te komen en die openbaarheid te bereiken. Hierop heeft het BT besloten dat de
vergaderingen bestaan uit een openbaar en (in voorkomende gevallen) een vertrouwelijk deel, maar
plaatsvinden achter gesloten deuren.
Voor wat betreft het openbare deel zal de secretaris van het BT (ic de directeur) uiterlijk zeven dagen
voorafgaand aan de vergadering de agenda publiceren op de website van het BT Halte Werk. De
besluitenlijst van het BT Halte Werk wordt al na vaststelling gepubliceerd op de website. Indien
gewenst kunnen de stukken die horen bij de besluitvorming (digitaal) worden opgevraagd.
Ook zal de planning van de BT-vergaderingen gepubliceerd worden op de website.
Deze manier van werken is nu formeel vastgelegd in artikel 4 van het Reglement van Orde.
Ter toelichting: De bedrijfsvoeringsorganisatie Halte werk (bvo) is uitsluitend getroffen ter behartiging
van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken op het terrein
van Participatiewet van de deelnemende gemeenten. Dit op basis van art. 8, lid 3 Wgr (Wet
gemeenschappelijke regelingen). Deze kan alleen door colleges in gezamenlijkheid worden ingesteld
en aan het bestuur van de bvo kunnen uitsluitend collegebevoegdheden worden overgedragen.
Het BT stelt dat de bepalingen uit de Gemeentewet (Gemw) betreffende werkwijze van het college
van B&W van overeenkomstige toepassing geacht kunnen worden.
Een vergadering van het college vindt plaats achter gesloten deuren (art. 54 Gemw). Achtergrond
hiervan is dat in de fase waarin de beleidsvoorbereiding zich bevindt, wanneer het college zich
daarover buigt, een open overleg mogelijk moet zijn over veelal nog onvoldragen standpunten en
voorstellen. In die gevallen werkt openbaarheid van beraad belemmerend.
In het bestuur komen uitsluitend aspecten van bedrijfsvoering en beleidsvoorbereiding aan de orde,
waarover de bestuursleden in beslotenheid met elkaar van gedachten moeten kunnen wisselen en
hun standpunt moeten kunnen bepalen. De voorstellen van het BT Halte werk worden ter vaststelling
aan de colleges dan wel raden van de deelnemende gemeenten aangeboden.

Mogelijk veronderstelt de gemeenteraad dat de controlerende rol van de raad wordt aangetast door
het feit dat de vergaderingen besloten zijn. Deze veronderstelling is onterecht. De controlerende rol
van de raad, c.q. de grip van de raad op de gemeenschappelijke regelingen, bestaat uit de
informatieplicht én verantwoordingsplicht die de bestuursleden hebben ten opzichte van de raad.
Als bijlage is het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het BT meegestuurd.
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