Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning
Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 november 2019
Nr.

1

afd.

agendapunt/besluit

BDO

Regeling melden vermoeden misstand
Toelichting:
Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) ingevoerd
met als doel om het melden en onderzoeken van (maatschappelijke)
misstanden binnen organisaties beter te regelen. De wet heeft ook
consequenties voor de meldregelingen, zgn.
klokkenluidersregelingen bij gemeenten.
Besluit:
1

2

2

BDO

Gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d.
1 november 2019, de ‘Regeling melden vermoeden
misstand gemeente Goirle 2019’ vast te stellen
De Regeling melden vermoeden misstand gemeente
Goirle 2019 in werking te laten treden op de dag na
publicatie en terug te laten werken tot 1 juli 2016.

Wijziging CAR-UWO
Toelichting:
In juni 2019 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord
bereikt. Na de ledenraadplegingen is in september 2019 een
akkoord bereikt over wijzigingen in de CAR-UWO. De looptijd van dit
akkoord is 2 jaar, te weten van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.
Besluit:
De wijziging van de CARU-UWO overeenkomstig de circulaire van
het LOGA van 16 september 2019 (TAZ/U201900565) vast te
stellen en op te nemen in de Arbeidsvoorwaardenregeling
gemeente Goirle.

3

VVH

Aansluiten OMWB bij werkgeversvereniging
Toelichting:
Conform art 55a van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan
door de OMWB het besluit tot aansluiting bij een vereniging pas
worden genomen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten
en provinciale staten van de deelnemende provincies een
ontwerpbesluit is toegezonden. De raden moeten in de gelegenheid
zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het
algemeen bestuur van het betreffende openbaar lichaam of het
bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie, in dit geval de OMWB.
Besluit:
De raad voor te stellen geen bezwaren of bedenkingen kenbaar te
maken voor de aansluiting van de OMWB bij de
werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke
Regelingen (GGR)

4

Normenkader 2019
Toelichting:
Het normenkader is een opsomming van externe wetgeving en
interne regelgeving op basis waarvan de externe accountant de
rechtmatigheidscontrole uitvoert. Jaarlijks onderzoekt de gemeente
of er relevante ontwikkelingen zijn om het normenkader aan te
passen. Het hier gepresenteerde normenkader 2019 is het resultaat.
Besluit:
1
2

Het normenkader 2019 vast te stellen
Het normenkader 2019 ter kennis te brengen aan de
raad

