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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1.
2.

In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van WerkwIJSS Schoon
(stichting SchoonmaakWerk).
Geen zienswijze in te dienen namens de gemeente Stichtse Vecht.

Samenvatting
WerkwIJSS Schoon (Stichting SchoonmaakWerk) is één van de vier stichtingen die op 1 januari 2019
is ontstaan na de ontmanteling van PAUW Bedrijven. Naast de gemeente Stichtse Vecht, nemen de
gemeenten De Ronde Venen, Lopik en IJsselstein deel aan de stichting. Na beëindiging van de
schoonmaakovereenkomst tussen WerkwIJSS Schoon en de gemeente De Ronde Venen, wil de
gemeente De Ronde Venen zich bestuurlijk terug trekken uit WerkwIJSS Schoon. Hiervoor is een
wijziging in de statuten nodig. De statuten van stichting WerkwIJSS Schoon kunnen worden
aangepast met inachtneming van de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden.

Bijlagen
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Venen/VIv1

3.

Aanbiedingsbrief Statutenwijziging 2021
Memo Uitfasering gemeente De Ronde Venen uit WerkwIJSS Schoon (stichting
SchoonmaakWerk)
Akte van statutenwijziging stichting WerkwIJSS Schoon (stichting SchoonmaakWerk)
rvs Bestuurlijke uitfasering De Ronde

1.
2.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
w ww.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Met het instemmen op de statutenwijziging kunnen de statuten worden aangepast en kan de
gemeente De Ronde Venen zich bestuurlijk terug trekken uit WerkwIJSS Schoon.

Argumenten
1.1. De bestuurlijk e uittreding van de gemeente De Ronde Venen is een logisch vervolg op de
beëindiging van het schoonmaak contract tussen de gemeente De Ronde Venen en Werk wIJSS
Schoon.
1.2. Met de bestuurlijk e uittreding van de gemeente De Ronde Venen zijn er geen personele
consequenties voor SW-medewerk ers vanuit Stichtse Vecht die werk en bij Werk wIJSS Schoon.
1.3. De ontbinding van de overeenk omst voor schoonmaak activiteiten voor de gemeente De Ronde
Venen heeft een positief effect op het exploitatieresultaat van de stichting.
2. Conform de statuten k an een statutenwijziging worden doorgevoerd na inachtneming van de
zienswijze van onder andere de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht.

Kanttekeningen
Hoewel door de beëindiging van de dienstverlening door WerkwIJSS Schoon aan de gemeente De
Ronde Venen het exploitatieresultaat van WerkwIJSS Schoon is verbeterd en er sprake is van een
sluitende begroting in 2022, blijven de opbrengsten van de detacheringen bij WerkwIJSS Schoon
teruglopen. Gezien het klein aantal fte (1 fte) dat vanuit de Gemeente Stichtse Vecht werkzaam is bij
WerkwIJSS Schoon, is deze impact gering. Desondanks blijft de ontwikkeling van WerkwIJSS
Schoon en daarmee de financiële continuïteit een punt van aandacht. In het bedrijfsplan van
WerkwIJSS Schoon worden hier concrete actiepunten voor genoemd.

Communicatie
Na uw besluit wordt de Raad van Commissarissen van WerkwIJSS Schoon geïnformeerd.

Financiën, risico’s en indicatoren
De financiële gevolgen van dit besluit zijn beperkt. Het exploitatieresultaat van WerkwIJSS Schoon
wordt per saldo positief beïnvloed door het beëindigen van de overeenkomst met de gemeente De
Ronde Venen. De bestuurlijke uittreding is een logisch gevolg op de beëindiging van de overeenkomst.
Een eventueel positief exploitatieresultaat van WerkwIJSS Schoon (in samenhang met een
vermogensoverschot aan het einde van het boekjaar en een grotere instroom) zou in het gunstigste
geval kunnen leiden tot een uitkering van WerkwIJSS Schoon aan de gemeenten. Deze uitkering
voor de gemeente Stichtse Vecht zal echter gering zijn, gezien het klein aantal medewerkers vanuit
de gemeente Stichtse Vecht (1 fte). De ontwikkeling past al met al binnen ons taakveld begeleide
participatie in de gemeentelijke begroting.
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Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

rvs Bestuurlijke uitfasering De Ronde

18 mei 2021
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

rvs Bestuurlijke uitfasering De Ronde

Gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema

Raadsbesluit
Onderwerp
Bestuurlijke uitfasering De Ronde Venen
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering
7 juli 2021
Commissie
15 juni 2021

Agendanummer

Registratie nummer
Z/21/228919-VB/21/97300

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021;
de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 15 juni 2021;

Besluit
1.
2.

In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van WerkwIJSS Schoon (stichting
SchoonmaakWerk).
Geen zienswijze in te dienen namens de gemeente Stichtse Vecht.

7 juli 2021

Venen/WG1
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Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders

rbs Bestuurlijke uitfasering De Ronde

Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

