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Voorstel: 
 

1. In te stemmen met het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO, bij voorkeur 
per 1 januari 2015 zijnde de datum waarop de Participatiewet in werking treedt. 

2. Het liquidatierapport van BDO over opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling evenals 
het nog lopend onderzoek onder welke voorwaarden gemeenten kunnen uittreden uit de GR 
hierbij te zien als basisdocumenten om te komen tot afspraken omtrent de kosten van 
opheffing c.q. uittreding. 

3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo via bijgevoegde brief in 
kennis stellen van uw zienswijze. 
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Inleiding:  
In bijgevoegde brief vraagt het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO om 
uw zienswijze omtrent zijn voornemen tot een mogelijke opheffing van de Gemeenschappelijke 
Regeling WEZO. 
Meerdere gemeenten hebben aangegeven de huidige governancestructuur van een GR en een NV 
als overbodig te ervaren. Bovendien heeft de gemeente Dalfsen aangegeven uit de GR WEZO te 
willen treden en niet langer financieel verantwoordelijk te willen zijn voor  Wezo NV.  
Naar verwachting treedt op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking. Nieuwe instroom in de Wsw 
is dan niet meer mogelijk. Met de invoering van de Participatiewet verandert de 
financieringssystematiek voor de sociale werkvoorziening.  
Reden voor het Algemeen Bestuur om de zienswijze van de deelnemende gemeenten te vragen om, 
onder voorwaarden, te komen tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO. 

Argumenten: 
1. Past in de wens van Dalfsen 

Ruim een jaar geleden (juni 2012) heeft de Raad van Dalfsen al  een principebesluit genomen omtrent 
de uittreding van de gemeente Dalfsen uit de GR Wezo. Deze intentie van de Raad is vervolgens 
schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GR. Eigenlijk is met deze brief is het 
proces in gang gezet dat uiteindelijk heeft geleid tot besluitvorming in het AB en de brief om de 
zienswijze van de gemeenteraden. 
 

2. Een Gemeenschappelijke Regeling heeft geen meerwaarde. 
Vanaf 1 januari 2015 kunnen geen nieuwe mensen meer instromen in een Wsw dienstbetrekking. 
Inhoudelijke beleidssturing op de Wsw is dan veel minder noodzakelijk. Bovendien hebben de 
gemeenten door de huidige (dubbele) governancestructuur nauwelijks invloed op de 
uitvoeringsorganisatie.  
 

3. De financieringssystematiek verandert en daarmee de wijze waarop de gemeente de 
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening financiert. 

Met de invoering van de Participatiewet verandert de financieringssystematiek van de Wsw.  
De Rijksbijdrage die gemeenten nu ontvangen en waarmee (een deel van) de uitvoering van de Wsw 
wordt gefinancierd, wordt vervangen door een ongedeelde budget voor de uitvoering van de 
Participatiewet, inclusief de uitvoering van de Wsw.  
Voor de toekomst hebben de deelnemende gemeenten een inkoopmodel voor ogen waarbij een 
inkoopsprijs voor de Wsw-uitvoering wordt betaald aan de uitvoerende organisatie. 
Gemeenten kunnen dan via inkoopafspraken sturing geven aan hun uitvoering van de Wsw.  
 
Kanttekeningen 

1. Afscheid van de Gemeenschappelijke Regeling kan duurder uitvallen dan vooraf begroot. 
In het statuut van de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken vastgelegd over de financiering en 
garantstellingen van leningen aan - en exploitatierisico’s bij de uitvoeringorganisatie Wezo NV. 
Opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling en daardoor het wegvallen van afgegeven garanties 
kan betekenen dat de in de GR deelnemende gemeenten geconfronteerd worden met forse schades. 
Door het omzetten van de afgegeven garanties in verplichtingen naar deelnemende gemeenten kan 
hierin worden voorzien. 
 
Alternatieven: 
De Gemeenschappelijke Regeling in huidige of aangepaste vorm laten voortbestaan. 
Uit onderzoek blijkt dat voortzetting van de Gemeenschappelijke Regeling, al of niet in aangepaste 
vorm, de nadelen van de huidige (dubbele) governancestructuur niet opheft. 
Het nadeel van weinig grip op de uitvoeringsorganisatie en de “gedwongen winkelnering” blijft dan 
bestaan.  
 
Financiële dekking: 
Past binnen de begroting. 
Bij een positief besluit van de deelnemende gemeenten worden de verplichtingen in beeld gebracht. 
Eerst daarna wordt duidelijk wat dit financieel betekent voor de gemeenten. 
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Het definitieve liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, gehoord de raden van de 
deelnemende gemeenten, vastgesteld. 
 
Communicatie: 
De huidige Wsw werknemers worden via een infobulletin van Wezo NV geinformeerd. 
 
 
Bijlagen: 
 

1. Brief Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO 
2. Concept zienswijze 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 



   
  
 
 
 

 

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  22 oktober 2013 , nummer 121; 
 
 
gelet op; gelet op de brief van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO 
waarin wordt gevraagd om een zienswijze over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling  
en met in achtneming van onze eerder besluit d.d.  juni 2012 om te komen tot een mogelijk lokale 
uitvoering van de Participatiewet   
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
de volgende zienswijze aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo 
kenbaar te maken: 
 

1. In te stemmen met het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling WEZO, bij voorkeur 
per 1 januari 2015 zijnde de datum waarop de Participatiewet in werking treedt. 

2. Het liquidatierapport van BDO over opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling evenals 
het nog lopend onderzoek onder welke voorwaarden gemeenten kunnen uittreden uit de GR 
hierbij te zien als basisdocumenten om te komen tot afspraken omtrent de kosten van 
opheffing c.q. uittreding. 

3. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo via bijgevoegde brief in 
kennis stellen van deze zienswijze 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 november 
2013 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten            drs. J. Leegwater  
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


