
Vragenronde voor de raadsvergadering van 25 maart 2013 

 

Betreft groenbeheer in relatie tot inzet wsw-ers 

 

Onze fractie heeft kennis genomen van verschillende mediaberichten met betrekking tot het onderhoud 

openbaar groen. Enerzijds wordt gesproken over het in dienst nemen van wsw-ers, anderzijds wordt 

gesproken over eenjarige contracten met Wezo en Larcom onder voorwaarde dat wsw-ers worden ingezet. 

Hier lijkt sprake van enige tegenstrijdigheid. Onze vragen: 

1. Welke plannen heeft het college met betrekking tot het groenonderhoud, met ingang van 

wanneer en wat betekent dit voor de wsw-ers? Kunnen de huidige werkplekken 

gegarandeerd worden? Zijn de werknemers op de hoogte? 

Antwoord 

Het college heeft opdracht gegeven aan Larcom en Wezo om het bulk groenonderhoud 

(volgens beeldbestekken), zoals dat voorgaande jaren ook is uitgevoerd, in de kernen 

Nieuwleusen, Dalfsen, Oudleusen, Hoonhorst en Lemelerveld uit te voeren voor 2013. 

De voorwaarde voor opdracht aan beide WSW bedrijven is om dit met zoveel mogelijk 

Dalfser WSW-ers te doen.  

Wanneer het onderhoud naar wens is uitgevoerd wordt de opdracht in 2014 

gecontinueerd. De bedoeling is om in 2014 te  “experimenteren” met bijvoorbeeld 

aansturing  vanuit gemeentelijke dienst aan Larcom of Wezo werknemers. Dit moet dit 

jaar nog verder worden uitgewerkt. 

Het huidige aantal werkplekken blijft dit jaar hetzelfde. Larcom en Wezo is hierover 

geïnformeerd. Zij informeren hun werknemers. 

 

2. Wanneer kan de raad een voorstel verwachten? 

3. Wanneer kan de raad een voorstel verwachten m.b.t het al dan niet definitief uittreden uit 

de GR.WEZO? 

 

 
Antwoord 

 
Zoals bekend wil de gemeente Dalfsen meer regie en sturing op de WSW. De huidige GR-NV structuur 
stelt de gemeente te veel op afstand. Onderdeel van deze strategie is dat het groenonderhoud dat wordt 
uitgevoerd door WSW ‘ers dichter bij de gemeentelijke organisatie wordt geplaatst. De afdeling 
Onderhoud en Beheer zal de aansturing van deze werknemers ter hand nemen. De precieze 
organisatievorm moet nog nader worden uitgewerkt. Dit zou bijvoorbeeld in de vorm van een 
gemeentelijke stichting mogelijk zijn. De bedoeling is dat op 1 januari 2015 de nieuwe werkwijze 
operationeel is.  
 
De plannen met betrekking tot het beheer van het openbaar groen staan of vallen met de toekomst van 
de Gemeenschappelijke Regeling Wezo. Zonder een GR heeft de gemeente Dalfsen veel meer vrijheid 
bij de inrichting van de organisatie. Hier speelt ook een personele component. De huidige WSW-
werknemers zijn in dienst van de GR. Dit dienstverband moet worden overgezet naar de gemeente 
Dalfsen.  
 
De gemeenteraad van Dalfsen ontvangt zeer binnenkort de Contourennotitie decentralisaties Sociaal 
Domein. In deze notitie wordt in hoofdlijnen de visie gegeven over de drie decentralisaties, waaronder de 
Participatiewet (de sociale werkvoorziening maakt hier onderdeel van). 



Daarnaast ontvangt de gemeenteraad eind april een informatienota over de toekomst van de GR Wezo 
en de vorderingen die op dit terrein zijn geboekt in het afgelopen jaar. Immers, in juni 2012 heeft de Raad 
het voorlopige besluit genomen uit te treden uit de GR Wezo.  
 
Met betrekking tot de communicatie kiest het college ervoor te wachten totdat binnen het Algemeen 
Bestuur van de GR Wezo definitieve besluiten zijn genomen over de toekomst van de GR. Dit besluit 
wordt in juni verwacht. Daarna moeten de gemeenteraden van de (5) deelnemende gemeenten een 
besluit nemen over de eventuele opheffing van de GR. Verwacht wordt dat in het najaar alle 
gemeenteraden hierover een besluit zullen nemen. Het jaar 2014 zal dan het voorbereidingsjaar zijn om 
in 2015 operationeel te kunnen zijn. 
 
 


