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Concept-akten op te richten
stichtingen
2.
Concept-RiB behorend bij
adviespunt 4
_______________

Opnemen in collegevoorstel en rib waarom de portefeuillehouder middelen en niet
de vakportefeuillehouder wordt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen
van de stichtingen, tekstmandaat wethouder Van Liempdt, voor het overige
conform advies.

Advies te nemen besluit
1.

2.
3.

Onder voorbehoud van het onthouden van bezwaren en/of bedenkingen door de raad, in te
stemmen met de oprichting van de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk in Stichtse Vecht,
alsmede de stichting Schoonmaakwerk in IJsselstein.
Dit besluit voor eventuele zienswijze aan de raad voor te leggen; daartoe de commissie sociaal
domein op 27 november 2018 raadplegen.
Wethouder J.W.E. Klomps te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de
stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk.
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4.

Het aandeel van de gemeente Stichtse Vecht in de startkosten van de stichtingen na een
verzoek daartoe over te maken aan de stichtingen/betalende entiteiten.

TOELICHTING

Inleiding
De zes deelnemende gemeenten in de GR PAUW hebben besloten om de uitvoering van de Wsw op
een andere manier te gaan organiseren en de GR PAUW op te heffen. Op 10 juli 2018 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de voorstellen over de inrichting van de toekomstige uitvoering van de
Wsw. De gemeenteraad heeft daarmee het college de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan
het lokaal inrichtingsplan Wsw van Stichtse Vecht.
Onderdeel van het inrichtingsplan is de oprichting van de stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en
Schoonmaakwerk, waarin Stichtse Vecht gaat participeren. De stichting BeschutWerk wordt
opgericht door Stichtse Vecht; de stichting GroenWerk door Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De
stichting Schoonmaakwerk wordt opgericht door alle voormalige PAUW-gemeenten, met
uitzondering van Nieuwegein. De stichtingen in Stichtse Vecht zullen hun activiteiten uitvoeren vanuit
de huidige locatie van PAUW Bedrijven in Breukelen. Stichtse Vecht zal het pand van PAUW
aankopen en verhuren aan de stichting BeschutWerk (met ‘onderverhuur' aan de stichting
GroenWerk). Stichtse Vecht gaat ook deelnemen in de stichting Schoonmaakwerk (die gevestigd
wordt in IJsselstein); dit om mogelijk te maken dat de huidige schoonmaakactiviteiten door PAUW
Bedrijven in gebouwen van Stichtse Vecht kan worden voortgezet door de nieuwe rechtspersoon,
alsmede omdat het daardoor mogelijk wordt om zo nodig Stichtse Vechtse inwoners die daarvoor
geschikt zijn, onder te kunnen brengen in dit beschutte werk.
De stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk voorzien in het beschutte werk voor
Wsw-medewerkers die daarop aangewezen zijn. De Wsw-medewerkers die beschut werken op de
locatie Breukelen van PAUW Bedrijven zullen vanaf 1 januari 2019 hun werkzaamheden uitvoeren in
de stichting BeschutWerk. Voor ‘groen’ geldt dat die bedrijfsactiviteiten per 1 januari 2019 worden
ondergebracht in de stichting GroenWerk. De mensen blijven vooralsnog aan het werk via de werf in
de Wilhelminastraat. Schoonmaakwerk opereert vanuit IJsselstein. Genoemde stichtingen nemen
opdrachtgevers en bedrijfsmiddelen over van PAUW Bedrijven. Stichtse Vecht kan ook andere
inwoners dan Wsw-medewerkers voordragen voor beschut werk bij de stichtingen, waaronder
inwoners met een indicatie voor Nieuw Beschut werk. De stichtingen zijn voor de gemeente een
voorkeurspartner. Dit houdt in dat mensen met een indicatie Nieuw Beschut of andere inwoners die
niet op een passende arbeidsplaats bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden, een
passende arbeidsplaats kunnen vinden binnen de stichtingen BeschutWerk, GroenWerk of
Schoonmaakwerk.
We streven er naar dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk gelijke kansen hebben, en
dat mensen met en zonder arbeidsbeperking met elkaar werken als dat mogelijk is. Dit is de
gedachte van de inclusieve arbeidsmarkt die we nastreven. Werk voor iedereen die wil en kan,
betaald en onbetaald. We willen dat mensen naar vermogen aan de slag zijn, bij voorkeur door
deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt: we passen de
ondersteuning aan op de talenten, capaciteiten en interesses van mensen.
Er zijn echter inwoners die aangewezen zijn op aangepast werk in een beschutte omgeving. Daarbij
gaat het om een deel van de huidige Wsw-medewerkers en om inwoners met een indicatie voor
Nieuw Beschut werk. Ook andere inwoners kunnen (tijdelijk) aangewezen zijn op een beschutte
omgeving. De stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk voorzien in mogelijkheden
hiervoor.
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Nadat de commissie haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt over het ontwerp-besluit
van oprichting van de stichtingen, kan het college een definitief besluit nemen. De stichtingen gaan
per 1 januari 2019 van start.
In het raadsbesluit Wsw dat op 10 juli 2018 in de raad is behandeld, is besloten om de startkosten
voor de verschillende bedrijfsmatige entiteiten die de activiteiten van PAUW Bedrijven overnemen
tussen de gemeenten te verdelen volgens de verdeelsleutel binnen de GR PAUW. Reden hiervoor is
dat deze entiteiten in de nieuwe situatie gezamenlijk zorgen voor de werkgelegenheid van Wswmedewerkers en het NRG-personeel. De gemeenten verdelen daarom de startkosten van de
entiteiten naar rato in solidariteit. Om de stichtingen de organisatie in te laten richten en daartoe
verplichtingen aan te laten gaan, moeten de middelen snel na de oprichting van de stichtingen
worden voldaan door de gemeenten.
Argumenten
De oprichting van de stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk is conform hetgeen
de gemeenteraad op 10 juli 2018 heeft besloten.
De stichtingen worden opgericht conform de eerdere besluitvorming. De stichting BeschutWerk wordt
opgericht door Stichtse Vecht; gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen nemen samen deel in
de stichting GroenWerk; in de stichting Schoonmaakwerk participeren alle voormalige PAUWgemeenten, met uitzondering van Nieuwegein. Vanuit elke gemeente wordt één wethouder door het
betreffende college benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van de stichtingen. De
stichtingen BeschutWerk en GroenWerk gaan opereren vanuit de huidige PAUW-locatie in
Breukelen.
De concept-statuten van de stichting voldoen aan eerdere besluitvorming.
Wethouders van de deelnemende gemeenten vormen de Raad van Commissarissen van de
stichtingen (artikel 12 van de concept statuten; de wethouders worden in de stichtingen BeschutWerk
en GroenWerk bijgestaan door commissarissen met specifieke kennis en/of vaardigheden). In het
inrichtingsplan toekomstige uitvoering Wsw werd nog gesproken van een Raad van Toezicht. Deze
wijziging loopt vooruit op een op handen zijnde wetswijziging (Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen) waardoor bij stichtingen niet langer wordt gesproken van een Raad van Toezicht
maar net als bij vennootschappen een Raad van Commissarissen. Inhoudelijk heeft dit geen
gevolgen.
In de concept statuten is opgenomen dat, net als bij een gemeenschappelijke regeling, het jaarlijkse
bedrijfsplan en de begroting voor 1 april van het voorgaande kalenderjaar voor een zienswijze wordt
voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden (artikel 10.4 van de concept statuten). Binnen
beleidsplan en begroting heeft de directeur vervolgens de vrijheid om innovatief, ondernemend en
commercieel te opereren.
Een deel van de besluiten binnen de stichtingen moet door de directeur ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Deze besluiten staan benoemd in artikel 10.1 van de
concept statuten.
Door beide elementen is geborgd dat de gezamenlijke gemeenten sturing kunnen geven aan de
koers van de stichtingen. Elke gemeente bepaalt verder voor elk kalenderjaar hoeveel plekken
beschut werk er zullen worden afgenomen bij de stichting in jaar t+2. Op basis daarvan wordt de
begroting van de stichtingen gemaakt. Dit wordt geregeld in een dienstverleningsovereenkomst.
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De wensen en bedenkingenprocedure door de raad (in geval van Stichtse Vecht: de commissie) is
verplicht o.g.v. de Gemeentewet, artikel 160, tweede lid.
Alvorens tot oprichting te besluiten dient de commissie overeenkomstig artikel 160, tweede lid van de
Gemeentewet haar wensen en bedenkingen te kunnen uiten over het ontwerp-besluit tot oprichting
van de stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en Schoonmaakwerk. Vervolgens kan het college het
definitieve besluit nemen en de statuten van de stichting vaststellen. In de bijlage zijn ter informatie
de conceptstatuten bijgevoegd.
Het college stelt de commissie voor om geen wensen en bedenkingen af te geven. De oprichting van
de stichting is namelijk inherent aan eerdere besluitvorming.
De gemeenteraad moet worden geïnformeerd over dit besluit.
Het voorstel is dat de stichting wordt opgericht direct na het ontwerp-besluit van de betrokken
colleges, gehoord de commissie. Doel is om de nieuwe uitvoering van de Wsw per 1 januari 2019
operationeel te laten zijn, en geen vertraging op te lopen door de procedure van wensen en
bedenkingen. De gemeenteraad moet over dit besluit worden geïnformeerd. Een concept
raadsinformatiebrief is bijgevoegd.
Het college moet een lid van de Raad van Commissarissen benoemen.
Het college van elke deelnemende gemeente in de stichtingen benoemt uit zijn midden een lid van de
Raad van Commissarissen. Het voorstel aan het college van Stichtse Vecht is om wethouder J.W.E.
Klomps te benoemen, zowel voor de stichting BeschutWerk als voor de stichting GroenWerk en
Schoonmaakwerk.
Voor de benoeming van een andere wethouder (dan de vakwethouder) in de RvC is aansluiting
gezocht bij eerdere discussie in het college van Stichtse Vecht; de nu gekozen constructie realiseert
een onderscheid tussen de rol van 'opdrachtgever’ en de rol van 'verantwoordelijke bij de
stichtingen’.
Het beschikbaar stellen van budget is nodig om de stichtingen in te richten en daarvoor
verplichtingen te kunnen aangaan.
De diverse stichtingen moeten voor 1 januari 2019 volledig ingericht zijn. 'Kwartiermakers’ (beoogd
directeur/bestuurders) worden op korte termijn aangesteld. Voor de inrichting van de organisatie
moeten verplichtingen worden aangegaan en wellicht ook al uitgaven worden gedaan. Het is daarom
zaak dat de stichtingen snel na oprichting worden voorzien van werkkapitaal. Dit werkkapitaal wordt
naar rato van de verdeelsleutel ter beschikking gesteld door alle zes gemeenten die in de GR PAUW
deelnemen, conform het raadsbesluit Inrichting toekomstige uitvoering Wsw op 10 juli 2018. In het
raadsvoorstel zijn deze kosten opgenomen onder de titel 'Eenmalige kosten transformatie; oprichting
entiteiten’. De raad zal op 20 november via een begrotingswijziging besluiten (ook) deze middelen ter
beschikking te stellen. Voor Stichtse Vecht gaat het om een bedrag van in totaal € 304.000.
Kanttekeningen
Op grond van de Gemeentewet formuleert de gemeenteraad wensen en bedenkingen in geval van
oprichten of deelnemen in een rechtspersoon. In Stichtse Vecht is het uitbrengen van wensen en
bedenkingen gemandateerd aan de commissie.
Tijdigheid van besluitvorming is van belang. Oprichting van de rechtspersonen dient zo snel mogelijk
te geschieden omdat voor 1 januari 2019 een aantal (rechts)handelingen dienen te worden om de
stichtingen per 1 januari 2019 succesvol van start te laten gaan.
Het verrichten van (rechts)handelingen ten behoeve van de stichtingen, voorafgaand aan de formele
oprichting en inschrijving ervan brengt zekere risico’s met zich.
Zodra er sprake is van een stichting in oprichting, bestaat er ook handelingsbevoegdheid van de raad
van commissarissen en, met eventueel mandaat, de directeur of kwartiermaker. Omdat er nog geen
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sprake is van een formele juridische entiteit, geldt in dat geval bij eventuele handelingen, zoals het
aangaan van verplichtingen of het afsluiten van contracten, op dat moment hoofdelijke
aansprakelijkheid van de ondertekenende persoon. In theorie ontstaat daarbij het risico dat
contracten of verplichtingen namens de stichting in oprichting worden aangegaan die uiteindelijk niet
door de stichting kunnen worden nagekomen. Namelijk wanneer de stichting uiteindelijk toch niet
definitief zou worden opgericht. Dit risico is verwaarloosbaar, omdat over de oprichting al
besluitvorming in college en raden heeft plaatsgevonden en de oprichting niet ter discussie staat.
Desalniettemin zal het moment waarop verplichtingen worden aangegaan of anderszins handelend
wordt opgetreden zoveel als mogelijk worden uitgesteld tot het moment na de formele oprichting. In
de fase waarin de stichtingen in oprichting zijn, kunnen al wel voorbereidende handelingen worden
verricht en voorlopige afspraken worden gemaakt die na het moment van oprichting formeel kunnen
worden bekrachtigd. Indien de situatie zich voordoet dat contracten of verplichtingen al moeten
worden aangegaan, zullen directeur en raad van commissarissen de opportuniteit daarvan vooraf
moeten beoordelen.
Uitvoering
Wanneer de stichtingen zijn opgericht (direct na de ontwerp-besluiten van de verschillende colleges),
is het van belang dat zo snel mogelijk een kwartiermaker/beoogd directeur/bestuurder wordt
aangesteld voor de stichtingen. Het streven is om deze personen medio oktober 2018 te hebben
benoemd.
De kwartiermaker/beoogd directeur/bestuurder van de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk komt
in dienst van de gemeente Stichtse Vecht en wordt gedetacheerd naar de stichtingen in Stichtse
Vecht. De kwartiermaker/beoogd directeur/bestuurder van de stichtingen Schoonmaakwerk en
Beschut Werk Lekstroom komt in dienst van de gemeente Nieuwegein en wordt gedetacheerd naar
de stichtingen in IJsselstein.
De Raad van Commissarissen van de stichtingen benoemt de directeur/bestuurder en geeft
hem/haar een mandaat. De directeur/bestuurder zal immers verplichtingen moeten kunnen aangaan
om de organisatie in de aanloop naar 1 januari 2019 in te richten en de relevante bedrijfsmiddelen
van PAUW Bedrijven over te nemen. De directeur/bestuurder moet ook overeenkomsten met
opdrachtgevers kunnen afsluiten voor de periode vanaf 1 januari 2019 en daarvoor eventuele
inkopen kunnen doen. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er in januari 2019 een terugval in de
beschutte werkzaamheden optreedt.
Voor de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk wordt de functie directeur/bestuurder zeer
waarschijnlijk vervuld door een functievolger, thans werkzaam bij de GR PAUW Bedrijven. Aan deze
persoon zal (voor het resterende deel van het jaar 2018) een aanstelling zonder beloning (immers t/m
31 december formeel nog in dienst bij de GR PAUW Bedrijven).
Communicatie en Participatie
Over dit collegebesluit is vanuit Stichtse Vecht geen afzonderlijke communicatie nodig. Relevante
zaken worden meegenomen in de algehele communicatie rond de transformatie van de Wsw.
Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad wordt direct na het besluit van het college via een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over de oprichting van de stichtingen.
Financiële paragraaf
Stichtse Vecht dient € 304.000 over te maken naar de verschillende stichtingen/entiteiten die
bedrijfsactiviteiten overnemen van PAUW Bedrijven. Dit bedrag is verwerkt in de 13®
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begrotingswijziging 2018 (zie raadsbesluit 10 Juli 2018, waar inzicht gegeven wordt in de éénmalige
kosten start nieuwe entiteiten).
Hieronder staan de bedragen weergegeven die Stichtse Vecht op verzoek dient over te maken naar
de vier op te richten stichtingen/entiteiten. De Raad van Commissarissen van elke stichting moet er
op toezien dat verplichtingen en uitgaven worden gedaan die passen binnen de concept begroting
2019 van de betreffende stichting. De startkosten zijn immers bedoeld voor:
Stichtingskosten (opstellen concept statuten, notariële akte)
Overname bedrijfsmiddelen van PAUW Bedrijven
Entiteit
Stichting BeschutWerk Stichtse Vecht
Stichting GroenWerk Stichtse Vecht
Stichting Schoonmaakwerk IJsselstein
Stichting Beschut Werk Lekstroom
Groenteam Nieuwegein
Schoonmaakteam Nieuwegein
Totaal

Startkosten
€218.000
€241.000
€ 185.000
€270.000
€61.000
€61.000
€1.036.000

Aandeel Stichtse Vecht
29,4%
29,4%
29,45
29,4%
29,4%
29,4%

Bedrag
€ 64.095
€ 70.856
€ 54.392
€79.383
€17.935
€17.935
€ 304.600

De in dit voorstel genoemde startkosten zijn verwerkt in de begrotingswijziging die de raad op 20
november 2018 vaststelt. In het raadsvoorstel van 10 juli 2018 is de raad reeds op de hoogte gesteld
van deze kostencomponenten.
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