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Gemeente Dalfsen
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 35
7720 AA DALFSEN

datum betreft onze referentie
10 oktober 2013 Zienswijze opheffing GR WEZO MdB/MIR

Geacht College,

ln zijn vergadering van donderdag 5 september 2013 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de

Gemeenschappelijke Regeling WEZO besloten de raden van de aangesloten gemeenten een zienswijze te
vragen over een mogelijke opheffing van GR WEZO.

Voorstel

Het AB stelt de gemeenten voor in te stemmen met het besluit- onder strikte voon/vaarden - GR WEZO op te
heffen. Streefdatum voor de ophef?ng is 1 januari 2016.

Aanleiding

Naar verwachting zal op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking treden. Hiermee wordt de instroom in de
WSW beëindigd en wordt ook de ?nancieringssystematiek gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeente Dalfsen
aangegeven uit GR WEZO te willen treden. Dit was voor het AB aanleiding de gehele governance te

heroverwegen.

ln 2010 heeft GR WEZO haar aandelen in Wezo NV overgedragen aan de individuele deelnemende gemeenten
Hierdoor heeft GR WEZO geen formele zeggenschap meer over de bedrijfsvoering van Wezo NV. Deze
zeggenschap ligt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Motivatie
Zowel GR WEZO als Wezo NV zijn primair opgericht voor de sturing en uitvoering van de WSW. Met het- op
termijn - wegvallen van de WSW-taken is er geen inhoudelijke beleidssturing vanuit GR WEZO meer
noodzakelijk. Sturing op de bedrijfsvoering van Wezo NV is reeds sinds 2010 geen formeel onderdeel meer van
het takenpakket van GR WEZO.
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Met de invoering van de Participatiewet moet de WSW-dienstverlening op een andere wijze worden gefinancierd.

ln de huidige situatie ontvangt de gemeente een rijksbijdrage WSW. De gemeente sluist deze rijksbijdrage door

naar de GR WEZO. De GR WEZO vergoedt de verwachte gerealiseerde arbeidsjaren bij Wezo NV

(overeenkomstig het sociaal economisch contract). Financiering van de uitvoering WSW vindt nu dus plaats via

de GR. Gemeenten - als aandeelhouders van Wezo NV en bestuurders van GR WEZO ~ hebben hiervoor een

inkoopmodel voor ogen waarbij een inkoopprijs voor de WSW-dienstverlening wordt betaald ongeacht de

uitvoeringsorganisatie. Hiermee komt de opdrachtverstrekking ook niet langer onder verantwoordelijkheid van GR

WEZO, maar bij de individuele gemeenten.

De huidige (dubbele) governancestructuur met een GR en een NV wordt door het GR bestuur en gemeenten als

overbodig ervaren en geeft het gevoel weinig grip te hebben op de uitvoeringsorganisatie. Met de ophef?ng van

GR WEZO ontstaat weer een eenduidige relatie tussen afzonderlijke gemeenten en de uitvoeringsorganisatie

Wezo NV.

Voorwaarden

Gemeenten hebben in de Gemeenschappelijke Regeling WEZO afspraken vastgelegd over de financiering en

garantiestelling exploitatierisico's van Wezo NV. Opheffing van GR WEZO zonder voorwaarden zou in een later

stadium het gevolg kunnen hebben, dat deze afspraken bij uittreden uit Wezo NV - door bijvoorbeeld de aandelen

om niet ter beschikking te stellen - niet nagekomen hoeven worden. Derhalve adviseert het AB een opheffing van

GR WEZO pas te effectueren nadat deze afspraken binnen Wezo NV zijn ondervangen.

GR WEZO is in bezit van onroerend goed (Herfte). Dit onroerend goed dient voor de ophef?ng verkocht te

worden. Dit kan aan een van de deelnemende gemeenten, Wezo NV of aan een derde. De opbrengst (boekwinst)

kan dan in de liquidatiebalans worden ven/verkt.

GR WEZO is gemandateerd werkgever namens de gemeenten. Onderzocht moet worden waar de

arbeidsovereenkomsten van de WSW-medewerkers het beste ondergebracht kunnen worden. Voor de WSW~

medewerkers zelf verandert er in dat geval niets, de woongemeente blijft in alle gevallen de feitelijke werkgever

en de CAO WSW blijft van kracht.

Financieel

Uit het liquidatieonderzoek (zie bijlage) -in opdracht van GR WEZO door BDO accountants uitgevoerd - blijkt dat

de kosten voor opheffing relatief klein zijn. Dit komt met name doordat bij verkoop van het onroerend goed een

boekwinst wordt ven/vacht. De eenmalige kosten voor opheffing van GR WEZO liggen daarmee in de orde van

grootte van de jaarlijkse bijdrage.

Wezo NV

De gemeente Dalfsen heeft te kennen gegeven ook uit Wezo NV te willen treden. Hiertoe wordt momenteel een

advies geformuleerd naar de voon/vaarden waaronder deze uittreding kan plaatsvinden. Ook andere gemeenten

zijn geïnteresseerd in de uitkomst van dit onderzoek, mede omdat de gemeente Zwolle heeft aangegeven bereid

te zijn een scenario te verkennen waarin zij enig aandeelhouder van Wezo NV wordt en de overige gemeenten

een inkooprelatie (op basis van de reële inkoopprijs voor WSW dienstverlening) met Wezo NV onderhouden.
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Vervolg

Na ontvangst van uw zienswijze zal het AB een de?nitief besluit nemen over de ophef?ng. Zoals vermeld zal het
AB niet eerder tot de?nitieve ophef?ng overgaan voordat aan de geschetste voorwaarden is voldaan. Wel zal het
AB in aanloop naar 1 januari 2016 een aantal bestuurlijke taken (waaronder de opdrachtverstrekklng WSW-
dienstverlening) terugleggen bij de gemeenten. En zal het AB in afstemming met de AVA van Wezo NV actie
ondernemen en toezien op realisatie van de gestelde voorwaarden.

Wij vragen u vriendelijk de zienswijze van uw raad te inventariseren en ons deze toe te zenden.

Met vriendelijke groet,

namens het Algemeen Bestuur van f

Gemeenschappelijke Regeling WEZO
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