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Toelichting
Door de raad van Emmen wordt vastgesteld de
geactualiseerde kadernotitie “Vermaatschappelijking van de
Wsw”. Het advies van de Wsw-raad is gewogen.
De raad van Emmen dient de blauwdruk nog vast te stellen.
Het advies van Wsw-raad is gewogen.

Wanneer klaar
Januari

De technische aanpassingen in de GR worden door het DB
aangeboden aan AB, colleges en raden ter vaststelling. Daarna
t.k.n. naar de provincie Drenthe. Na de technische
aanpassingen voorbereiding liquidatie starten.
Onderzoek naar nut en noodzaak Stichting RAP. De reserves
zijn aangewend. De functie die Stichting RAP nog heeft als
werkgever is heel beperkt. Gemeenten en EMCO-groep
maken afspraken over overname restant werknemers RAP
door flex BV van de EMCO-groep, of andere oplossing.
Het nieuwe bedrijf zoals geschetst in het rapport “Vertrouwen
moet verdiend worden” is operationeel in de bestaande
structuur van de GR EMCO-groep. Afhankelijk van de
besluitvorming in de raad van Coevorden kan de organisatie 1
op 1 over naar de nieuwe N.V. WLZOD.
Door de raad van Coevorden moet het aansturingsmodel en de
wijze van uitvoering voor Coevorden nog worden vastgesteld.
Om voldoende tijd te hebben voor de implementatie voor 1
januari 2011 moet dit besluit net voor of na de zomervakantie
genomen zijn.
Het bestuur van de GR EMCO-groep stelt op:
- Sociaal Plan
- Liquidatieplan en liquidatiebegroting
- Bedrijfsplan nieuw Wsw-bedrijf
- Begroting 2011
- Meerjarenraming 2012-2017
Bij de begrotingsbehandelingen kunnen de raden over een
begroting 2011 en een meerjarenraming 2012-2014 van
het nieuwe bedrijf beschikken. Ook ligt er een begroting
van de resterende liquidatiekosten per 1 januari 2011 van
de EMCO-groep. Input zo mogelijk in mei/juni bij de
kadernota 2010 (voorbereiding begroting 2011), doch
uiterlijk voor de begrotingsbehandeling 2011.
Indien het profiel van het bedrijf grofweg bekend is, kan de
werving van een nieuwe directeur van start gaan. De nieuwe
directie krijgt als taken de afronding van het verandertraject
en de leiding van het nieuwe bedrijf. De nieuwe directie moet
1 januari 2011 het roer overnemen van de interim-directie.
Wanneer alle werknemers van de Stichting RAP zijn
ondergebracht is het streven de laatste jaarrekening van RAP
over 2010 uit te brengen.
- De huidige taken van EMCO-groep zijn ondergebracht in
een nieuwe regionale structuur voor de uitvoering van de
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Wsw.
- Het AB van de EMCO-groep, gehoord hebbende de raden
van de gemeenten, stelt het definitieve liquidatieplan,
liquidatiebalans en liquidatiebegroting vast.
Nieuw aansturings- - De structuur voor de nieuwe werkorganisatie is klaar en
model, nieuw
operationeel, taken verdeeld, personeel op een nieuwe plek.
- Er ligt een meerjarige (werk)opdracht
bedrijf
- opdracht met afspraken over prijs/prestatie voor 2011
operationeel
- Meerjarenraming 2012- 2014 binnen kaders gemeenten.

1 januari 2011

Product/document
Sociaal plan
Liquidatieplan en begroting
Bedrijfsplan WLZOD
Inkoopmodel EM

Inkoopmodel BO
Inkoopmodel CO
Begroting 2011 WLZOD

Meerjarenraming WLZOD
Blauwdruk WLZOD
Werving/selectie nieuwe
directeur WLZOD
Statuten N/V WLZOD
Opdracht 2011 Emmen

Opdracht 2011 Coevorden
Opdracht 2011 Borger-Odoorn
Meerjarenopdracht Emmen

Meerjarenopdracht BorgerOdoorn (inkoop)
Meerjarenopdracht Coevorden
(inkoop)
Structuur beleidsvoorbereiding

Wachtlijstbeheer Em

Wachtlijstbeheer BO
Wachtlijstbeheer CO

Omschrijving

Er worden een
hoofdovereenkomst en
productovereenkomsten
gemaakt
Idem
Idem
Voor het nieuwe bedrijf dient er
een begroting voor 2011 te
komen.
Er dient een meerjarenraming te
komen voor 2012 t/m 2014.

Wanneer
klaar
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

Wie verantwoordelijk
AB EMCO
AB EMCO
B&W EM
B&W EM

Oktober
Oktober
Oktober

B&W BO
B&W CO
B&W EM
NV io
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B&W EM
NV io
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NV io
B&W EM
Raad EM

Januari
December

In de begroting 2011 van de
gemeente is de opdracht voor
het Werkleerbedrijf
opgenomen.
Idem
Idem
Het nieuwe bedrijf dient
globaal te weten hoe de
meerjarige opdracht(en) er uit
ziet(n).
Idem

Oktober
Oktober

Raad CO
Raad BO
Raad Em

Raad BO

Idem
De wijze waarop de drie
gemeenten willen
samenwerken/afstemmen rond
de beleidsvoorbereiding voor de
Wsw
Op verzoek van de Wsw-raad
wordt het wachtlijstbeheer
opnieuw vorm gegegven.
Idem
Idem

Raad CO
Oktober
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van B&W

Mei
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Mei
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