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Zienswijze deelneming Drechtwerk - Raadsvoorstel

Besluit
Beslispunt 1
De zienswijze op de deelnemingen van Drechtwerk vast stellen.

Inhoud
Inleiding
De colleges van de Drechtsteden en de AB’s van Drechtwerk en de GR Sociaal hebben het
principebesluit genomen om Drechtwerk te integreren in de GR Sociaal. Dit betekent dat alle
activiteiten en bezittingen van het openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk (hierna:
Drechtwerk), worden overgedragen aan het Openbaar Lichaam Sociaal. Onderdeel van het uitvoeren
van dit besluit is het overdragen van de besloten vennootschappen (BV’s) waar het openbaar lichaam
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.
Beoogd effect
De bestuurlijke en juridische randvoorwaarden te scheppen waaronder de integratie van Drechtwerk in
de GR Sociaal kan plaatsvinden.
Argumenten
1.1. Geen deelname aan de WSW-taken
Hardinxveld-Giessendam neemt geen deel aan de ‘Sociale werkvoorziening (wsw)’ taken van de
huidige GR-Sociaal en neemt geen deel aan de GR Drechtwerk. De gemeente HardinxveldGiessendam heeft geen direct belang bij de integratie van de organisaties.
1.2 Geen consequenties voor Hardinxveld-Giessendam
De deelname in de BV's 'heeft voor Hardinxveld-Giessendam geen consequenties. Besluiten in het AB
die genomen moeten worden betreffende Drechtwerk vallen buiten besluitvorming HardinxveldGiessendam.
1.3 Geen risico voor de GR Sociaal
De risico's zitten in de BV's. Dit is duidelijk in de GR tekst vastgelegd in verschillende artikelen.
Daarmee is geborgd dat Hardinxveld-Giessendam hiervan geen nadeel kan ondervinden.
Kanttekeningen
1.1. Transparante communicatie en informatie en betrokkenheid
Het is belangrijk dat goed geregeld is dat Hardinxveld-Giessendam uiteindelijk niet gaat meedelen in
kosten van de activiteiten die nu onder de vlag van de GR Drechtwerk plaatsvinden, dat hierover
transparant wordt gecommuniceerd en dat de gemeente wordt geïnformeerd en betrokken in het
integratieproces. Tot dusver zijn er wij steeds goed meegenomen en hebben er prettige gesprekken
plaatsgevonden.
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Financiële informatie
Het betreft een voorgenomen besluit, dit heeft geen financiële consequenties.
Communicatie
nvt
Vervolg
Concept zienswijze doorzenden naar Drechtwerk.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

1. AB brief naar colleges - Zienswijze deelnemingen Drechtwerk
2. Ontwerpbesluit AB Deelnemingen Drechtwerk
3. Concept zienswijze deelnemingen Drechtwerk
Raadsbesluit Zienswijze deelneming Drechtwerk - getekend
Brief Zienswijze deelneming Drechtwerk - getekend

Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,
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