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Doel:
Kennis te nemen van de voortgang in het proces tot uittreding van de gemeente Dalfsen uit de
Gemeenschappelijke Regeling Wezo.
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Inleiding:
In Juni 2012 heeft u zich uitgesproken voor een lokale uitvoering van de Participatiewet boven het
blijven participeren in de gemeenschappelijke regeling Wezo.
In september 2012 heeft u kennis genomen van het haalbaarheidsplan lokale uitvoering
participatiewet en heeft u ingestemd met de voorgestelde uitvoeringsstructuur. Het werkgeverschap
wordt daarbij een gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Het Algemeen Bestuur van Wezo heeft, gehoord hebbende de raden van de deelnemende
gemeenten, besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Wezo per 1 januari 2016.
De aandeelhouders van Wezo NV hebben medio mei aan de gemeente Zwolle verzocht zich uit te
spreken over de bereidheid om na opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo enig
eigenaar van Wezo NV te worden. In augustus 2014 heeft de raad van de gemeente Zwolle, zij het
onder nog nader vast te stellen voorwaarden, hiermee ingestemd.
Kernboodschap:
Opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo.
Het Algemeen Bestuur van Wezo heeft, nu de raden van de deelnemende gemeenten positief zijn,
besloten om te komen tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Wezo per 1 januari 2016.
Dalfsen heeft steeds gestreefd naar uittreding per 1 januari 2015. Nu de Gemeenschappelijke
Regeling wordt opgeheven en Zwolle bereid is alle aandelen over te nemen ontstaat er voor de
gemeenten Hattem, Raalte Zwartewaterland en Dalfsen een gelijke positie. Er moet onderhandeld
worden onder welke voorwaarden de aandelen aan Zwolle worden overgedaan en afspraken worden
gemaakt over het opheffen van de GR. Om de uittredesom van de gemeenten zo laag mogelijk te
houden zal Zwolle toezeggingen verlangen met betrekking tot de inkooprelatie.
Vasthouden aan uittreden per 1 januari 2015 maakt de onderhandelingspositie van Dalfsen niet
sterker.
Het college kiest er dan ook voor om conform het besluit van het Algemeen Bestuur van Wezo mee te
werken aan het opheffen van de GR en verkoop van de aandelen per 1-1-2016.
Een volledige lokale uitvoering van de Participatiewet wordt hiermee een jaar vertraagd. Wel wordt op
dit moment overlegd over deeluitvoeringen, zoals uitvoering van het bedrijfsplan van de afdeling
Onderhoud en Beheer.
Het algemeen Bestuur van Wezo heeft aan het opheffen van de GR een aantal voorwaarden
verbonden.
a. Een nieuwe juridische arbeidsrelatie voor de SW-medewerkers
b. Continuering van de mogelijkheid (voordelige financieringen af te sluiten bij de BNG)
c. De GR mag geen juridisch eigenaar meer zijn van de locatie Herfte.
d. Garantiestelling niet SW personeel.
Ad a
De wsw werknemer sluit een arbeidsovereenkomst met de GR Wezo. De GR heeft vervolgens de
directeur van de NV gemachtigd namens de GR arbeidsovereenkomsten in het kader van de Wsw te
sluiten. Met het opheffen van de GR worden de sw-arbeidsovereenkomsten de verantwoordelijkheid
van de individuele gemeente.
Dalfsen kiest ervoor om de sw-arbeidsovereenkomsten onder te brengen bij een nog op te richten
lokale stichting. Deze stichting sluit dan namens het college een arbeidsovereenkomst met de swmedewerkers. Overigens behouden de SW-medewerkers hierbij alle opgebouwde rechten op grond
van de cao voor Wsw-medewerkers. De GR streeft er naar om per 1 januari 2015 de
arbeidsovereenkomsten onder te brengen bij de individuele gemeente.
Naar verwachting wordt u binnenkort een ontwerpbesluit toegezonden waarbij u in de gelegenheid
wordt gesteld uw wensen en bedenkingen ten aanzien van een lokale stichting ter kennis te brengen
aan het college.
Ad b
Via de GR staan de individuele gemeenten garant voor leningen van de BNG aan de GR Wezo. Wezo
NV leent vervolgens van de GR het grootste deel van deze leningen.
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Opheffen van de GR betekent dat een oplossing moet worden gevonden voor deze garantstellingen.
Door middel van een akte van borgstelling worden de in de GR deelnemende gemeenten hoofdelijk
aansprakelijk voor de hoofdsom. De verdeling van de garantstelling is op basis van de
aandelenverhouding Wezo NV. Het aandeel van Dalfsen in deze leningen is 4.64% ofwel € 375.000)
Ad c
De GR Wezo is nog eigenaar van de locatie Herfte in Zwolle. Dit onroerend goed staat in de verkoop.
De geschatte marktwaarde onder normale omstandigheden bedraagt aanzienlijk meer dan de
boekwaarde. In normale omstandigheden is er sprake van ruime overwaarde. Een spoedige verkoop
is in de huidige vastgoedmarkt echter niet te verwachten. Onderzocht wordt de mogelijkheid het
onroerend goed te verkopen aan de NV. Verkoop aan een derde blijft daarbij wel het doel. De
individuele gemeenten behouden hierbij hun aanspraak op de verwachte boekwinst. Dit wordt in een
overeenkomst vastgelegd.
Ad d
Bij het oprichten van de NV in 2001 heeft de GR Wezo de betaling van wachtgelduitkeringen en
premieafdracht gegarandeerd van het niet SW-personeel dat in dienst is getreden van de Wezo groep
Holding NV en de B3-status heeft.
Na opheffing van GR Wezo blijven de aandeelhoudende gemeenten garant staan voor deze
betalingen.
Deze garantieverklaring maakt onderdeel uit van de onderhandelingen met betrekking tot de aandelen
van Wezo NV.
Communicatie:
De Wsw-medewerkers worden via Wezo en Larcom en de gemeente regelmatig geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling.
Vervolg:
Over b en c verwachten wij u binnenkort een voorstel te doen waarin u wordt gevraagd in te stemmen
met de akte van borgstelling en kennis te nemen van de vervreemding van het onroerend goed
Herfterlaan 2 te Zwolle.
Daarna kan door het AB een definitief liquidatieplan worden opgesteld
Bijlagen:

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

