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Geachte dames en heren,
Met deze brief wordt u geïnformeerd over het voornemen van het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal
om deel te nemen in vennootschappen waar op dit moment de GR Drechtwerk aandeelhouder van is.
Wij willen u vragen deze brief door te geleiden aan uw gemeenteraad. Zo kan uw gemeenteraad in de
gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur (AB) te
brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit.
Dit voorjaar hebben de colleges van de Drechtstedengemeenten, evenals de AB’s van zowel de
GR Drechtwerk als de GR Sociaal het principebesluit genomen Drechtwerk te integreren in de
GR Sociaal per 1 januari 2023. Op basis daarvan is door de colleges een voorstel gedaan voor
aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal en is aan de gemeenteraden
gevraagd om toestemming voor deze aanpassing.
Om uitvoering te geven aan dit besluit zullen alle activiteiten en bezittingen van het openbaar lichaam
Sociale Werkvoorziening Drechtwerk (hierna: Drechtwerk), worden overgedragen aan het Openbaar
Lichaam Sociaal. Onderdeel hiervan is het overdragen van besloten vennootschappen (BV’s) waar
Drechtwerk aandeelhouder van is. Deze overdracht kan niet plaatsvinden voordat de gemeenteraden een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis
van het algemeen bestuur te brengen. Deze voorwaarde is vastgelegd in artikel 31a van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
De activiteiten van Drechtwerk zijn voor een deel gepositioneerd in BV’s waar Drechtwerk eigenaar van
is. De BV’s die onder de hierboven beschreven zienswijzeprocedure vallen betreffen:
- Drechtwerk BV, KvK: 56347685. De activiteiten die plaatsvinden onder de ‘merknamen’
Drechtwerk Actief en Drechtwerk Groen zijn gepositioneerd binnen deze BV. Drechtwerk is 100%
eigenaar van Drechtwerk BV.
- Werxaam BV, KvK: 24363760. Dit is een ‘personeels-BV’, waar verschillende groepen
medewerkers van Drechtwerk in dienst zijn die geen Wsw-indicatie hebben. Drechtwerk is 100%
eigenaar van deze BV.
Dit proces van wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraden heeft geen betrekking op de volgende
deelnemingen van Drechtwerk:
- Baanbrekend Detacheren BV. Drechtwerk is hiervan 50% aandeelhouder. Het Openbaar
Lichaam Sociaal is aandeelhouder van de overige 50% van de aandelen. In 2018 zijn 50% van
de aandelen overgedragen aan de (toenmalige) GR Drechtsteden. Omdat de gemeenteraden in
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2017 al hun wensen en bedenkingen hebben kenbaar gemaakt over deelneming in deze BV,
heeft de procedure m.b.t. wensen en bedenkingen van de gemeenteraden nu geen betrekking op
de overdracht van de overige 50% van de aandelen van deze BV.
FrisFacilitair BV. De activiteiten van Drechtwerk op het gebied van facilitaire diensten
(schoonmaak, wasserij, etc.) zijn in het verleden verzelfstandigd in het bedrijf FrisFacilitair.
Drechtwerk heeft 47% van de aandelen in dit bedrijf. De overige 53% zijn in eigendom bij een
privaat bedrijf. Omdat het hier gaat om een minderheidsbelang in een marktpartij zal er met
betrekking tot FrisFacilitair een ander proces worden gelopen waar u op een later tijdstip dit jaar
nader over wordt geïnformeerd.

We willen via uw college de gemeenteraden in de gelegenheid stellen hun wensen en bedenkingen aan
het Algemeen Bestuur GR Sociaal kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerpbesluit. Mocht uw
gemeenteraad wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot het voornemen van het AB GRS tot
deelneming in bovengenoemde BV’s, willen we vragen deze uiterlijk 30 september 2022 kenbaar te
maken.

Hoogachtend,
het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal,
namens deze
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