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Voorgesteld collegebesluit
De wensen en bedenkingen van de raad te peilen over het voornemen besluit tot het oprichten
van een overheidsgedomineerde NV Werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe.

Samenvatting
Verzoek aan de raad wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voor te nemen
besluit van het college om de aansturing van WSW taken onder te brengen bij een op te
richten nv werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe.

Bijlagen:
Stukken ter inzage: Concept statuten NV Werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe
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Aanleiding voor het voorstel

In verband met de noodzakelijke veranderingen in de aansturing en uitvoering van de WSW
heeft uw raad, tezamen met de raden van de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden,
besloten in te stemmen met het beëindigen van het aansturingmodel in de vorm van de
gemeenschappelijke regeling Emco. Om aan de wettelijke plicht tot het bieden van werk aan
WSW geïndiceerde inwoners te blijven voldoen is door ons college gezocht naar nieuwe
structuren voor de aansturing van de WSW.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Bij de keuze voor het besturingsmodel en de juridische structuur is als leidraad gehanteerd het
realiseren van een werkleerbedrijf dat overheidsgedomineerd is, maar voldoende
bewegingsvrijheid heeft om tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te komen. Het gaat
er daarbij om een slagvaardig en ondernemersgericht bedrijf op te zetten en daarnaast als
gemeente invloed te hebben op het nemen van belangrijke besluiten. Het oprichten van een
naamloze vennootschap, hierna de nv, vinden wij de meest aangewezen rechtspersoon om
aan de gewenste aansturing vorm te geven. Belangrijke bevoegdheden worden aan de
aandeelhoudersvergadering toegekend zoals benoeming, ontslag en schorsing van de directie.
Verder zijn de strategische beleidsbeslissingen aan de aandeelhoudersvergadering
voorbehouden. Ons college vervult de rol van aandeelhouder, uw raad bepaalt de kaders. De
keuze voor een nv past in het beleidskader van de door uw raad in 2007 vastgestelde nota
“Verbonden partijen”. De opzet van de NV Area vormt voor de inrichting van het nieuw op
te richten werkleerbedrijf een belangrijke referentiepunt. De concept statuten zijn ter inzage
gelegd.
3.

Wijze van uitvoering

In de nieuw op te richten nv zal alleen de gemeente Emmen deelnemen. De oprichting- en
inrichtingsvraag behoort dan ook volledig tot de taak en de bevoegdheden van de gemeente
Emmen. De gemeente Emmen houdt alle aandelen en heeft volledige zeggenschap. De
gemeente Borger-Odoorn kiest niet voor het deelnemen in de nv. Zij kiest voor een
inkoopmodel met het nieuw op te richten werkleerbedrijf. De gemeente Coevorden neemt ook
niet deel in de op te richten naamloze vennootschap, maar oriënteert zich op zelfstandige
uitvoering van de WSW en in het bijzonder op een eigen aansturingmodel. De insteek van de
gemeente Coevorden is om binnen het gastheergemeentemodel samen te willen werken. Een
definitieve keuze wordt eind september verwacht. De keuze van de gemeente Coevorden heeft
geen invloed op het voorgestelde aansturingmodel, maar uitsluitend op de grootte en omvang
van het nieuwe werkleerbedrijf.
Na de procedure van het kenbaar maken van uw wensen en bedenkingen zullen wij een
definitief besluit nemen, waarna in overeenstemming met artikel 160 lid 3 Gemeentewet aan
het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe om goedkeuring kan worden gevraagd.
4.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Bij het besluit nummer 08/1043 van 25 november 2008 hebben wij besloten om het
aansturingmodel van de WSW via de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep te
beëindigen.

-3Uw raad heeft op 26 maart 2009 met dit besluit ingestemd. Bij besluit d.d. 10 augustus 2009
hebben wij besloten wensen en bedenkingen te peilen over het boven genoemd voornemen
besluit.

Emmen, 15 september 2009.
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