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Oprichting LeerwerkbedrijfNV en LWB BV; verzoek aan de raad om op grond van artikel róo, lid 2 en artikel ióç, lid 4
van de Gemeentewet wensen en bedenkingen ter kennis van het collegete brengen over het voornemen om in te
stemmen met de oprichting van het LeerwerkbedrijfNV en LWB BV.

Geachte leden van de raad,
Door middel van deze brief vragen wij u uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de
voorgenomen oprichting van het LeerwerkbedrijfNV en LWB BV.
Aanleiding
In 2016 hebben de BOCEgemeenten een besluit genomen over een nieuwe uitvoeringsstructuur voor
werk en participatie. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor het centrummodel. Uw raad heeft daarnaast
ingestemd met het besluit het leerwerkbedrijf in de vorm van een overheidsvennootschap in te richten.
Het streven is dat per 1 januari 2018 het Leerwerkbedrijf van start kan gaan.
In het centrummodel wordt de gemeente Emmen volledig eigenaar en bestuurlijk verantwoordelijk voor
een Leerwerkbedrijf dat de re-integratie- en participatietaken uitvoert voor de gemeente Emmen. De
gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden nemen niet deel in het Leerwerkbedrijf NV en geven zelf vorm
aan de uitvoering aan hun re-integratie- en participatietaken. De gezamenlijke uitvoering van de Wsw via
de GR EMCO-groepblijft ongewijzigd. De leerwerkstructuur in het centrummodel bestaat uit twee
afzonderlijke organisaties die in de uitvoering nauw samenwerken.
Oprichting dochtermaatschappij

LWB BV

De inrichting van een leerwerkbedrijf in de vorm van een overheidsvennootschap heeft juridische
gevolgen die nader zijn onderzocht. Het leerwerkbedrijfNV en de GR EMCOgaan nauw met elkaar
samenwerken. Om het mogelijk te maken om bij elkaar in te kopen zonder de plicht tot aanbesteden, is
het noodzakelijk een dochtermaatschappij op te richten.
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Op deze wijze is horizontale samenwerking mogelijk. De GR EMCOzal via haar eigen
besluitvormingstraject een besluit nemen over de oprichting van de dochtermaatschappij LWB BV.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de deelnemende gemeenten van de GR (Emmen, Borger-Odoorn en
Coevorden) hun wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting van de dochtermaatschappij
kenbaar maken. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de huidige GR EMCO-groepwordt aangepast,
omdat met de huidige statuten de GR geen BV kan oprichten of daarin kan deelnemen. Hiervoor
ontvangt u te zijner tijd een separaat voorstel.
Wensen en bedenkingen procedure
Alvorens tot oprichting te besluiten dient uw raad overeenkomstig artikel iöo lid 2 en artikel iöç lid 4
van de Gemeentewet zijn wensen en bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit tot oprichting
van het Leerwerkbedrijf NV en de dochter LWB BV. De daartoe opgestelde conceptstatuten van het
Leerwerkbedrijf NV en het LWB BV zijn bijgevoegd.
Vervolgproces
Op dit moment wordt ten behoeve van de inrichting van het Leerwerkbedrijf een bedrijfsplan opgesteld
waarin onder meer de financiële aspecten van de inrichting van het leerwerkbedrijf worden uitgewerkt.
Het concept bedrijfsplan ligt ter inzage bij de griffie.
Aan de OR wordt om advies gevraagd omdat er sprake is van een beëindiging van de werkzaamheden van
de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan (WOR artikel zg lid c). Deze beëindiging van
werkzaamheden doelt op het afstoten van een gemeentelijke afdeling/functies. Een sociaal plan
leerwerkbedrijf wordt daarvoor opgesteld.
Nadat u uwwensen en bedenkingen ten aanzien van oprichting van het LeerwerkbedrijfNV en het LWB
BV kenbaar heeft gemaakt en de OR zijn advies heeft gegeven, kan het bedrijfsplan definitief worden
opgesteld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeent ecretaris,
o~\.._

H.F. van Oosterhout

Bijlagen:
1. Concept statuten Leerwerkbedrijf NV
2. Concept statuten LWB BV
Ter inzage bij de griffie:
1. Concept Bedrijfsplan 2018 Leerwerkbedrijf Emmen i.o.

