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Voorstel:
1. In te stemmen met de overdracht van de gemeentelijke aandelen in Wezo NV aan de 

gemeente Zwolle per 1 januari 2016.
2. In te stemmen met het door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Wezo opgesteld liquidatieplan en daarmee de definitieve opheffing van deze 
Gemeenschappelijke Regeling.

3. In de dekking van de kosten te voorzien door eenmalig een bedrag van € 298.000,- ten laste 
van de exploitatie 2015 te brengen.



Inleiding: 
Juni 2012 sprak u uw voorkeur uit voor een lokale uitvoering van de ParticipatieWet. U mandateerde 
daarbij het college om in onderhandeling te treden met het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Wezo (Gr Wezo) over de uittreding van de gemeente Dalfsen uit deze Gemeenschappelijke 
Regeling.
Uw eerste stap heeft er toe geleid dat de andere in GR Wezo deelnemende gemeenten hebben 
aangegeven de huidige governance structuur van Wezo als overbodig te ervaren.
Bovendien gaf de gemeente Zwolle aan dat zij, onder voorwaarden, bereid zijn enig aandeelhouder te 
willen worden van Wezo NV.
Om het proces van opheffen Gemeenschappelijke regeling en de overdracht van de aandelen  in 
goede banen te leiden is er een stuurgroep gevormd, bestaande uit de wethouders van de 5 
gemeenten die zitting hebben in de aandeelhoudersvergadering van Wezo NV.
Daarnaast is er een ambtelijke projectgroep gestart die het proces van de waardebepaling van de 
aandelen begeleidde en voorstellen voor de stuurgroep voorbereidde.

In januari 2015 heeft u ingestemd met het opheffen van de GR per 1 januari 2016 waarbij de Dalfser 
Sw-medewerkers, in dienst van de GR Wezo, overgaan naar de Stichting Dalfsen Werkt.
In uw besluit heeft u het Algemeen Bestuur van Wezo tevens verzocht om een definitief liquidatieplan 
van de Gemeenschappelijke Wezo op te stellen.

Met het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo en de verkoop van de aandelen van 
Wezo NV aan de gemeente Zwolle komt er een lokale uitvoering van de Wsw.  Door de lokale 
uitvoering en via Wezo en Larcom  en via een inkooprelatie krijgt de gemeente Dalfsen meer grip op 
de uitvoering van de Wsw.

Argumenten:
1.1 Overdracht van aandelen betekent geen gemeentelijke financiële verantwoordelijkheid meer voor 

Wezo NV.
Met de liquidatie van de Gr Wezo en de overdracht van de aandelen van Wezo NV aan de gemeente 
Zwolle wordt voldaan aan uw wens om te komen tot een lokale uitvoering van de ParticipatieWet.
In het onderhandelaarsakkoord is de uitkomst van de economische waardering van de aandelen van 
Wezo NV vastgelegd. Op basis hiervan betalen de verkopende gemeenten (Hattem, Raalte, 
Zwartewaterland en Dalfsen) een afkoopsom aan de gemeente Zwolle.
Deze afkoopsom dient voor de vanaf 1 januari 2016 te verwachten financiële inbreng van de 
verkopende gemeenten ter afdekking van de te verwachten exploitatie tekorten bij de NV. Wel wordt 
er vanuit gegaan dat de verkopende partij zijn huidige opdracht voor uitvoering van de Wsw aan Wezo 
NV nog 5 jaar onveranderd laat.
Voor het bepalen van de waarde van de aandelen is gebruik gemaakt van de Discount Casflow 
Methode (DCF). Hierbij is de contante waarde van de aandelen berekend op basis van de kasstromen 
in de komende 5 jaar waarbij wordt uitgegaan van voortzetting van Wezo NV gedurende die 5 jaar 
conform de huidige afspraken.
Deze contante waarde + de netto schuld op de balans per 1-1-2016 bepalen de, in dit geval 
negatieve, waarde van het bedrijf.
De totale negatieve aandeelhouderswaarde bedraagt per 1-1-2016 € 6.9 miljoen. Op basis van deze  
waardering is de gemeentelijke afkoopsom bepaalt die aan Zwolle betaald moet worden. Deze, 
negatieve, aandelenwaarde wordt naar rato van het aantal aandelen van de gemeente in Wezo NV 
verdeeld over de aandeelhouders. Voor Dalfsen is de afkoopsom vastgesteld op 4.635% van de 
waarde ofwel € 321.800,-
Met de overdracht van de aandelen en de betaling van deze afkoopsom kan Dalfsen na 1 januari 
2016 niet meer aangesproken worden op exploitatietekorten bij Wezo NV.
Voorafgaand aan de verkoop heeft er nog een juridisch due diligence onderzoek plaatsgevonden  
naar risico’s of afspraken die van invloed kunnen zijn op de waarde van de aandelen.



Uit dit onderzoek zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen die een substantiële materiele effect 
hebben op de waarde van de aandelen.
De bij de overdracht van de aandelen gegeven garanties en vrijwaringen hebben betrekking op de 
gegevens zoals verkregen uit de jaarrekening 2014 en het due diligence onderzoek.

2.1  liquidatieplan van GR Wezo  kent een batig saldo.
In januari 2015 heeft u ingestemd met het opheffen van de GR Wezo per 1-1-2016 waarbij het 
Algemeen Bestuur van de GR werd gevraagd een definitief liquidatieplan op te stellen.
Bijgevoegd is het definitieve liquidatieplan.
In het bijgevoegde plan is geregeld dat de huidige borgstellingsgarantie van GR WEZO en dus de 
individuele gemeenten naar de Bank Nederlandse Gemeenten voor de leningen die uitstaan bij Wezo 
NV per 1 januari 2016 wordt overgenomen door de gemeente Zwolle. Dit betekent dat de gemeente 
Dalfsen geen risico’s meer loopt ten aanzien van deze leningen.

De gemeenten zijn onderling overeengekomen om, conform  de garantstelling van GR Wezo, garant 
te staan voor de betalingen van wachtgelduitkeringen en premieafdracht en uitkeringen van niet Wsw 
personeel dat in 2001, bij de verzelfstandiging van de uitvoeringsorganisatie in Wezo groep NV, in 
dienst is getreden van de NV en de B3 status heeft.  Het gaat hierbij om 17 personen.
Deze verplichting ontstaat indien de NV in de toekomst niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen 
voldoen. Het is dus nog maar zeer de vraag of deze wachtgeldkosten ook daadwerkelijk zullen 
ontstaan. Om deze reden is gekozen om de garantstelling in stand te houden en dit niet af te kopen.

De activa ( het bedrijfspand “Herfte” in Zwolle) worden verkocht. Naar verwachting levert dit een 
positief saldo op. In bijgevoegd plan wordt er van uitgegaan dat de opbrengst minimaal gelijk is aan de 
taxatiewaarde Wet Onroerend Zaken.
Het aandeel van Dalfsen in deze bate bedraagt € 39.400,-
Zoals bekend heeft Dalfsen al haar Wsw-medewerkers per 1 juli 2015 ondergebracht bij de Stichting 
Dalfsen Werkt. Het deel van het liquidatieplan dat betrekking heeft op overname Wsw personeel heeft 
dan ook geen betrekking op de gemeente Dalfsen.

Kanttekeningen
1.1 Wijziging van de opdracht aan Wezo voor 1-1-2021 brengt extra kosten met zich mee.
Als onderdeel van het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat wanneer een individuele gemeente 
voornemens is om de opdracht aan Wezo NV voor de uitvoering van de Wsw voor een of meer Wsw-
ers te beëindigen binnen de afgesproken overgangsperiode van 5 jaar, er overleg dient plaats te 
vinden over het beperken van de daaruit voortvloeiend negatieve effecten op het reeds voorziene 
resultaat en het compenseren van niet vermijdbare schade.
Dalfsen heeft aangegeven om in ieder geval de mensen uit Dalfsen die werkzaam zijn in de 
groenvoorziening bij Wezo onder te brengen bij de afdeling Openbare ruimte van de gemeente.
Met Wezo vindt op dit moment overleg plaats over de hoogte van een eventuele schade en een 
compensatie daarvan. Op basis van de DCF methode is deze schade becijferd op maximaal € 
119.000,- Dit betreft een incidentele bijdrage.
Ook met Larcom vindt nog overleg plaats over een compensatie van gederfde resultaten nu de 
Dalfser medewerkers in het groen onder aansturing staan van de gemeente.
Over de resultaten van deze overleggen zullen wij u informeren.

Alternatieven
Met in achtneming van uw eerdere besluiten om te komen tot een lokale uitvoering van de 
Participatiewet zijn er geen alternatieven voor het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling.
Wel kan de gemeente eigenaar willen blijven van Wezo NV.
Met 4.64% van de aandelen is de zeggenschap van Dalfsen in het reilen en zeilen van de NV nihil
Zwolle kan bovendien, indien Dalfsen als enige zou besluiten de aandelen niet te verkopen en nu haar 
aandeel minder is dan 5% van de uitgegeven aandelen, een procedure starten voor een gedwongen 
overdracht van de aandelen.



Bij het niet verkopen van de aandelen blijft de gemeente  Dalfsen verantwoordelijk blijft voor haar 
aandeel in het exploitatietekort.

Financiële dekking:
De eenmalige extra kosten worden ten laste van de exploitatie 2015 gebracht.
De specificatie van de kosten is als volgt:
Lasten
afkoopsom aandelen 321.647,62
afkoopsom exploitatietekort 2015 15.759,66

337.407,28
Opbrengsten
Verkoop 108 aandelen 108,00
geraamde opbrengst liquidatie GR 39.399,00

-39507,00
297.900,28

In zijn vergadering van 14 december 2014 heeft de Raad aangegeven dat de eerder ingestelde 
reserve decentralisaties (frictiepot) niet bedoeld is om hieruit de afkoopsom in verband met het 
uittreden van de gemeente Dalfsen uit Wezo GR en of NV.
De kosten komen dan ook ten laste van het lopend budgetjaar.
Zoals in de 2e bestuursrapportage is aangegeven wordt er op Participatie een voordeel verwacht van 
€ 150.000,- tot € 180.000.- waarmee deels in de kosten kan worden voorzien. Het restant € 117.900,- 
tot € 147.900,- komt ten laste van het saldo jaarrekening 2015.

Communicatie:
De medewerkers van Wezo en Larcom zijn regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot het opheffen van de GR Wezo en de overdracht van de aandelen van Wezo NV.

Vervolg:
Na uw besluit wordt via een notariële akte de overdracht van de aandelen geregeld en wordt verder 
uitvoering gegeven aan het liquidatieplan.

Bijlagen:
1. Onderhandelaarsakkoord overdracht aandelen
2. Liquidatieplan Gemeenschappelijke Regeling Wezo

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2015, nummer 398;

overwegende dat de Raad heeft geopteerd voor een lokale uitvoering van de ParticipatieWet;

gelet op  het onderhandelaarsakkoord met betrekking tot de prijs en voorwaarden voor overdracht van 
alle aandelen in Wezo NV aan de gemeente Zwolle en
gelet op de inhoud van het liquidatieplan voor opheffing en vereffening van het liquidatiesaldo na 
opheffing van de Gr Wezo;

b e s l u i t :

In te stemmen:

1. met de overdracht van de gemeentelijke aandelen in Wezo NV aan de gemeente Zwolle per 1 
januari 2016;

2. met het door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo opgesteld 
liquidatieplan en daarmee de definitieve opheffing van deze Gemeenschappelijke Regeling;

3. in de dekking van de kosten te voorzien door eenmalig een bedrag van € 298.000,- ten laste 
van de exploitatie 2015 te brengen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 november 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


