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Geachte leden van de raad,

Het doel van de participatiewet is om meer mensen aan de slag te krijgen, waaronder mensen met een 
arbeidsbeperking. De Sociale Dienst Drechtsteden werkt aan uitvoering van de participatiewet en zet 
instrumenten in om inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt te laten werken naar vermogen.

Voor veel inwoners met een arbeidsbeperking of andere vorm van afstand tot de arbeidsmarkt is het 
moeilijker om werk te vinden en te behouden. Voor deze doelgroep is een reguliere werkplek zonder 
ondersteuning niet haalbaar. Deels omdat werkgevers de risico's van het werkgeverschap voor deze 
doelgroep te groot vinden. Deels omdat er behoefte is aan flexibiliteit. Om toch passende arbeid en dus 
zelfstandigheid voor deze kwetsbare inwoners te vinden kan deze doelgroep al sinds 2015 gedetacheerd 
worden. Hiermee creëert de Drechtsteden kansen in een flexibele arbeidsmarkt, zekerheid voor de 
doelgroep en ontzorging van werkgevers. Los van de wens creëert het publieke waarde om het 
arbeidspotentieel van deze mensen te benutten en te verzilveren. Daarom is het een opdracht voor de 
overheid om door deelname aan het arbeidsproces de maatschappelijke positie van deze doelgroep te 
verbeteren. De markt biedt hiervoor geen goede oplossing. Immers, de markt vraagt zich niet af of iets 
een taak is, maar of de opbrengsten opwegen tegen de kosten waardoor er uit activiteiten een 
winstmarge overblijft. Pas dan zal er vanuit de markt een aanbod komen. Dat gegeven maakt dat we met 
de inrichting van een eigen juridische entiteit voor detacheren tenminste twee publieke doelen zouden 
dienen. Enerzijds dat we de inmenging van de markt in de entiteit tot het minimum kunnen beperken1, 
zodat we inzicht hebben en houden en daardoor kunnen blijven sturen op de kosten van detacheren. 
Anderzijds bieden we optimaal beschutting en ondersteuning aan de doelgroep, doordat de sturing op en 
binnen de entiteit bij de Drechtsteden blijft. Immers, zoals al gesteld heeft arbeid in deze context het doel 
om het arbeidspotentieel te benutten en te verzilveren, werkgevers te ontzorgen en de maatschappelijke 
positie van de doelgroep te verbeteren, maar wel tegen zo laag mogelijke kosten.

De Drechtsteden hebben als één van de eerste gemeenten in Nederland het instrument detacheren 
succesvol ingezet. In dit construct zijn de afgelopen jaren zo'n 350 mensen gedetacheerd, waarbij 63% 
van hen uiteindelijk duurzaam uit de bijstand is uitgestroomd (onderzoek Berenschot 2016).
De komende jaren willen we dit instrument verder uitbouwen en toekomstbestendig maken, zodat meer 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen dan nu het geval is. Detacheren vindt

1 Binnen de in te richten entiteit halen we sec kennis, ICT en gedeeltelijke bemensing uit de markt, verder niets. Een winstmodel is 
hier geen doel, wel de participatie van deze doelgroep in een optimale omgeving tegen zo laag mogelijke kosten.
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niet alleen plaats in het kader van de participatiewet, maar ook in het kader van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW).

Behoefte aan vernieuwing
De afgelopen jaren heeft Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) ervaring opgedaan met detacheren voor 
mensen in de bijstand. Daarbij is samenwerking gezocht met Werxaam BV, een entiteit van Drechtwerk, 
die formeel optreedt als werkgever en de verlening van gedetacheerden op zich neemt. De overige 
administratieve en organisatorische activiteiten zijn binnen de SDD gepositioneerd. Op dit moment trekt 
de arbeidsmarkt sterk aan en dat is dé kans om dit instrument verder te ontwikkelen. Dat lukt niet binnen 
het huidige construct. Omdat de SDD als pionier startte met het detacheren van bijstandsgerechtigden is 
de organisatie tegen veel kinderziekten aangelopen, waarbij veel is geleerd en opgelost. Echter, de 
constatering is nu dat dit oplossend vermogen binnen het huidige construct de grens heeft bereikt.
De redenen hiervoor zijn een inefficiënt, verouderd een foutgevoelig ICT-systeem en het gebrek aan 
specifieke (arbeidsjuridische) kennis over detacheren. Dit creëert een hoge foutgevoeligheid in de 
administratie met onrechtmatigheden als gevolg. Dat laatste blijkt uit de accountantscontroles van de 
afgelopen jaren. Momenteel is dit goed onder controle, maar het vraagt onevenredig veel inzet en 
daardoor blijft het kwetsbaar. Daarbij komt dat de huidige werkwijze niet voldoende klantgericht is.

Als het instrument detacheren binnen de Drechtsteden nu niet versterkt wordt neemt de kans op 
concurrentie van andere doelgroepen op de arbeidsmarkt met de dag toe. Werkgevers zoeken dan naar 
andere concurrerende oplossingen, bijvoorbeeld door inzet van werknemers van buiten Nederland.
Dat betekent een gemiste kans voor onze doelgroep om te gaan werken.

Verzoek aan de Drechtraad
Daarom verzoeken wij de Drechtraad, om gezamenlijk met de GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 
(Drechtwerk) een BV in te richten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een bestaande BV van Drechtwerk. 
Vanuit deze uitvoeringsorganisatie kan het detacheren van bijstandsgerechtigden en inwoners met een 
WSW-indicatie, samen met de noodzakelijke kennis uit de markt, succesvol en duurzaam worden 
voortgezet. Deze dienstverlening aan onze doelgroepen en werkgevers wordt daarmee toekomst- 
bestendig. Het gezamenlijk oprichten van een detacheringsorganisatie biedt verder een mooie 
gelegenheid om de eenduidige werkgeversbenadering voor kwetsbare inwoners in onze regio verder te 
versterken. Beide organisaties zien de synergievoordelen van dit voorstel, omdat het aantal WSW- 
medewerkers afneemt, wat arbeidsplaatsen genereert bij die werkgevers voor mensen uit de bijstand. 
Andersom ontsluiten we voor de huidige WSW-ers een breder aanbod van werkgevers,

De aparte juridische entiteit zorgt ervoor dat we een kwetsbare doelgroep met afstand tot de 
arbeidsmarkt werk kunnen bieden in een stabiele omgeving. Dit kan doordat dan passende ICT 
aangeschaft kan worden (een en ander past niet in het ICT landschap van de GRD) en arbeidsjuridische 
kennis aangetrokken kan worden om detacheren duurzaam goed in te richten en te verrichten. Ook zorgt 
een aparte juridische entiteit ervoor dat de kandidaten niet de ambtenarenstatus krijgen - die veel minder 
flexibel is.

Voor de juridische entiteit geldt dat de GR Drechtsteden en GR werkvoorziening Drechtsteden 
(Drechtwerk) enige aandeelhouders zijn en blijven.

Uw wensen en bedenkingen
Op basis van artikel 31A van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de Drechtraad hierover pas 
een besluit nemen nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden 
en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van 
het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen.

Pagina 2 van 3



Datum 5 oktober 2017
Ons kenmerk BDR/17/1933241

Wij stellen uw raad graag in de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de 
voorgenomen deelname aan een juridische entiteit ten behoeve van het detacheren van inwoners met 
een bijstandsuitkering en een WSW-indicatie aan de Drechtraad kenbaar te maken.

Ons verzoek is om uw wensen en bedenkingen uiterlijk op 15 januari 2018 aan de Drechtraad kenbaar te 
maken. Zo kan een besluitvormend voorstel in de Drechtraad worden behandeld op 6 maart 2018 met 
inachtneming van de eventuele wensen en bedenkingen van uw raad.

Hoogachtend,
het Drechtstedenbestuur,

Bijlagen:
1. Concept statuten
2. Besluitvormend voorstel aan de Drechtraad zoals vastgesteld in het DSB van 5 oktober 2017
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ONTWERP

29 september 2017

Notariskantoor

Bierenga

Burg. de Bruïnelaan 134 

3331 AJ Zwijndrecht

Dossier: 2017.000677.01/SB - 1 -

STATUTENWIJZIGING

Vandaag, #, verscheen voor mij, mr. drs. Julie Christine Henriëtte Bierenga, notaris 
gevestigd te Zwijndrecht:

De comparant verklaarde:
1. Door de enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid: DrechtwerkDiversiteit B.V., gevestigd te Dordrecht, 
kantoorhoudende te (3316 GK) Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 1, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56637519, 
hierna ook te noemen de “Vennootschap”, is met toepassing van artikel 8.6 van de 
statuten van de Vennootschap op # buiten vergadering besloten de statuten van de 
Vennootschap algeheel te wijzigen en hem, comparant, volmacht te verlenen om 
dat besluit ten uitvoer te leggen.

2. //verwijzing naar Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en besluit 
Drechtraad;
//verwijzing naar Gemeenschappelijke Regeling e.d. en besluit algemeen bestuur 
Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden “Drechtwerk”.

3. De Vennootschap werd opgericht bij akte op tien december tweeduizend twaalf 
(10-12-2012) voor mr. D.J.M. Haase, notaris te Dordrecht verleden.

4. Sedertdien werden de statuten van de Vennootschap niet gewijzigd.
Van de sub 1 en 2 vermelde besluiten is een afschrift aan de minuut van deze akte 
gehecht.
Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaarde de comparant thans de statuten van 
de Vennootschap als volgt gewijzigd vast te stellen:
Statuten.
Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:

Aandelen:
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;

Aandeelhouders:
de houders van Aandelen;

Algemene Vergadering:
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het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde 
Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op 
Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;

Bestuur:
het bestuur van de Vennootschap;

Certificaathouders:
houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten 
Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het Vergaderrecht 
niet is ontnomen;

Dochtermaatschappij:
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar 
Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere 
stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten 
in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere 
rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a 
van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;

Groepsmaatschappij:
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een 
economische eenheid organisatorisch verbonden is;

Jaarrekening:
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken; 

Schriftelijk:
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift 
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende 
zekerheid kan worden vastgesteld;

Uitkeerbare Reserves:
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die 
krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven 
gaat;

Vennootschap:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; 

Vennootschapsorgaan:
het Bestuur of de Algemene Vergadering;

Vergadergerechtigden:
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en 
pandhouders met Vergaderrecht;

Vergaderrecht:
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene 
Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in 
artikel 2:227, lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2.
Naam en zetel.
1. De Vennootschap is genaamd: #Detadrecht B.V.
2. De Vennootschap is gevestigd te Dordrecht.
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Artikel 3.
Doel.
1. De Vennootschap heeft ten doel:

Het detacheren van inwoners van onder andere, maar niet beperkt tot, de 
gemeenten aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden met 
grote afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in de Participatiewet en de Wet 
sociale werkvoorziening.

2. Onder het doel is mede begrepen:
a. het samenwerken met, het zich op andere wijze interesseren bij, en het geven 

van adviezen en het verlenen van diensten aan aandeelhouders en 
ondernemingen;

b. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel 
gebied;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4.
Kwaliteitseisen.
1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn het publiek rechtelijk lichaam: Openbaar 

Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden "Drechtwerk", kantoorhoudende 
te (3316 GK) Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 1, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24483003 en het 
publiek rechtelijk lichaam: Openbaar Lichaam Drechtsteden, gevestigd te 
Dordrecht, kantoorhoudende te (3311 GR) Dordrecht, Spuiboulevard 298, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
52618196.

2. In geval een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan de gestelde 
kwaliteitseisen, moeten zijn aandelen worden overgedragen aan de mede- 
aandeelhouder met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde.

3. Indien de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en deze niet of niet meer 
voldoet aan vorenomschreven kwaliteitseisen kan hij het aan zijn aandelen 
verbonden vergader- en stemrecht niet langer uitoefenen, tenzij dit betreft een 
algemene vergadering van aandeelhouders met als enig agendapunt, hetzij het 
besluit tot ontbinding van de Vennootschap, hetzij een statutenwijziging, waarbij 
ten minste:
a. het doel zodanig wordt gewijzigd dat de Vennootschap niet meer bevoegd is 

het voormelde doel uit te oefenen; en
b. de hiervoor gestelde kwaliteitseisen vervallen.

Artikel 5.
Kapitaal.
Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot één euro
(€1,00).
Artikel 6.
Emissie en voorkeursrecht.
1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op 

de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.
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2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar 
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.
Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers 
van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of 
uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.

4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat 
kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is 
genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan het in het register van 
Aandeelhouders vermelde adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na 
de dag van verzending van de aankondiging.

5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het 
verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden 
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van 
Aandelen uitoefent.

6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan 
van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen 
partij zijn.

7. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. 
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft 
te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Artikel 7.
Verkrijging en vervreemding van eigen Aandelen.
De Vennootschap mag geen eigen Aandelen verkrijgen.
Artikel 8.
Vermindering van het geplaatste kapitaal.
1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste 

kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen 
bij statutenwijziging te verminderen.
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat met 
terugbetaling.
In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van 
de betrokken Aandeelhouders.

3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering 
van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen.
Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van 
een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar 
evenredigheid op alle Aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van 
alle betrokken Aandeelhouders.
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De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt 
genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van 
uitvoering.
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 Burgerlijk Wetboek zijn van 
overeenkomstige toepassing.

5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op 
Aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van 
overeenkomstige toepassing.
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is 
slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare 
Reserves beschikt.

Artikel 9.
Register van Aandeelhouders.
1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.

Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen 

van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij 
de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van 
erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag.
Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis 
als bedoeld in artikel 2:192, lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van 
vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum 
waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening 
alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van 
certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding 
van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de 
datum van erkenning en betekening.

3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig -doch in ieder geval bij elke 
mutatie- bijgehouden.
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor 
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het 
register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige 
gegevens.

5. Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is 
verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te 
delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet 
Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin 
zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders, 
vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register 
vermelde adres worden gedaan.
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Als de Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een 
adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht 
te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat 
adres worden gedaan.

6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders, 
Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en 
pandhouders met Vergaderrecht.
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte 
Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens 
wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op 
zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen of 
certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, 
niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet 
verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van 
afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de 
Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn 
bezwaard.
Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het 
uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat 
Aandeel toekomen.

7. Behoort een Aandeel, een certificaat op naam van een Aandeel waaraan 
Vergaderrecht is toegekend, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel 
tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van 
toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register 
moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden 
vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.
De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, terwijl alle 
kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in 
het register ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.
De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.
Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.
1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is 

vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde 
notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop 
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege 
tegenover de Vennootschap.
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelfbij de rechtshandeling partij is, 
kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de 
Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, 
dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister.

3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de
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levering van een certificaat van een Aandeel waaraan het Vergaderrecht is 
verbonden.

Artikel 11.
Blokkenngsregeling.
Met inachtneming van artikel 4 lid 1 zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
Artikel 12.
Vruchtgebruik en pandrecht on Aandelen en certificaten van Aandelen.
1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of 

pandrecht is gevestigd.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker 

of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en 
deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen 
met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal 
is vertegenwoordigd.
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, 
kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in 
lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek.

3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of 
pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het 
stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en 
meerderheid als in lid 2 bedoeld.
Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige 
toepassing.

4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij 
aangetekende brieven gericht aan het Bestuur.
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt door 
het Bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene 
Vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt 
voorgelegd.
Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen 
te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van 
het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder 
die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

6. De Vennootschap mag houders van certificaten op naam van Aandelen 
Vergaderrecht toekennen, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit 
van de Algemene Vergadering.

Artikel 13.
Bestuur.
1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen.

Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. Tot bestuurders kunnen niet worden benoemd:

personen die lid zijn van een raad van commissarissen/raad van toezicht van een 
soortgelijke organisatie, die dezelfde werkzaamheden verricht als de onderhavige.
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tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw 
verbonden is met de Vennootschap.

4. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd 
iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze 
meerderheid ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. 
Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede 
vergadering als bedoeld in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek worden 
gehouden.

5. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering niet 
binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

6. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of 
ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich 
daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

7. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden 
van ieder van de bestuurders vast.
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag 
afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering 
zal besluiten.

Artikel 14.
Taak en bevoegdheden.
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het 

besturen van de Vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één 
van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één van hen benoemen tot financieel 
directeur of tot algemeen directeur.

3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van haar leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de 
bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van 
een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
De bestuurders kunnen zich door een ander lid van het Bestuur bij Schriftelijke 
volmacht doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of 
videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke 
deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en 
mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de Algemene Vergadering.

4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk
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geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen 
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid 
van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur 
doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan beslist de 
Algemene Vergadering.

6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur.
Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur 
afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de 
vergadering belast.
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo 
die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan 
notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende 
vergadering.

7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent 
de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op 
schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is 
beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.

8. Alle notulen van de Bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten 
worden opgenomen in een notulenregister.

9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de 
ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van het 
Bestuur voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat 
besluit.

10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen 
waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. 
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden 
onderling verdelen.
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift 
moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar 
goedkeuring onderwerpen.

11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten 
omtrent:
a. het opmaken van de begrotingen, de jaarrekeningen en de jaarverslagen;
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b. de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de 
vennootschap;

c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de vennootschap als 
maatschappelijke onderneming;

d. het overdragen van de zeggenschap over de vennootschap of een belangrijk 
onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken 
van een duurzame samenwerking met een organisatie;

e. de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding 
van de werkzaamheden van de vennootschap;

f. de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de vennootschap 
respectievelijk structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties;

g. systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te 
verlenen diensten;

h. het vaststellen van het bestuursreglement van het bestuur;
i. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere 

wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
j. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een 

bankkrediet wordt verleend;
k. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap 
verleend bankkrediet;

l. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere 
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

m. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere 
onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

n. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing of het wijziging van 
de statuten;

o. investeringen welke een bedrag omvatten die de door de Algemene 
Vergadering goedegekeurde begroting te boven gaan;

p. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
q. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende 

vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en 
titulatuur;

r. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
s. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, 
die geen uitstel kunnen lijden;

t. het vaststellen van de omvang van de formatie en de beloningsstructuur;
u. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning 

wordt toegekend, die niet past binnen de door de Algemene Vergadering 
vastgestelde beloningsstructuur;

v. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten 
boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

w. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 
Burgerlijk Wetboek;
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x. zodanige rechtshandelingen als door de Algemene Vergadering duidelijk 
omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld;

y. besluiten van de raad van bestuur omtrent het uitoefenen van stemrecht in de 
aandeelhoudersvergadering van haar eventuele dochtervennootschap(pen).

12. De Algemene Vergadering is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten 
van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het 
Bestuur te worden meegedeeld.

13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten 
strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het 
bedrijf van de Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de 
Vennootschap.

14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12 en 13 van dit artikel vereiste 
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de 
bestuurders niet aan.

15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te 
volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met 
haar verbonden onderneming.

16. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 
wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de 
Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de bestuurder 
gedurende een periode van meer dan zeven (7) dagen onbereikbaar is door ziekte 
of andere oorzaken of (b) de bestuurder is geschorst.

17. De leden van het Bestuur zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, 
verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.
Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.

Artikel 15.
Vertegenwoordiging.
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
a. elke bestuurder met de titel van algemeen directeur, handelende afzonderlijk;
b. twee gezamenlijk handelende bestuurders;
c. een bestuurder handelende gezamenlijk met een persoon als bedoeld in lid 2 

van dit artikel.
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte 

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
leder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de 
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met 
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen in
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het kapitaal van de Vennootschap of jegens een deelgenoot in een wettelijke 
goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe 
alle Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap behoren, waarbij de 
Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van 
de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de 
Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve 
van de Vennootschap worden vernietigd.

4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de 
bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap 
behoren.

Artikel 16.
Algemene Vergaderingen.
1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die 

onder meer bestemd is tot:
a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, 

de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet 
voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in 
artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;

b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het 
opmaken van de Jaarrekening is verleend;

c. het verlenen van décharge aan bestuurders;
d. het vaststellen van de winstbestemming;
e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders;
f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen 

of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het 
geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en 
aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de 
besluitvorming aangaande de punten b, c, d, e en f tot stand komt buiten 
vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dit 
nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of 
meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste gedeelte 
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder 
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een 
zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, 
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt 
gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter 
van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene 
Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
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4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
Vennootschap haar woonplaats heeft.
Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle 
Vergadergerechtigden Schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de 
vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de 
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 
van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur aan de adressen 
van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van 
Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden 
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 
aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de 
Vennootschap is bekend gemaakt.

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden 
aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn. 
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer 
houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste 
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de 
oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek 
niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en 
mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen 
gelijkgesteld anderen aan wie Vergaderrecht toekomen.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 
agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen 
onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige 
besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee 
hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de 
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om 
advies uit te brengen.

Artikel 17,
Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.
1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur en 

indien het Bestuur geen voorzitter heeft aangewezen door de in leeftijd oudste in 
functie ter vergadering aanwezige bestuurder.
Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding.

2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en 
stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de 
secretaris tekent.
De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt 
opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van
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het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste 

tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter 
van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van 
de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.

4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, 
daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het 
stemrecht uit te oefenen.
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen 
door een schriftelijk gevolmachtigde.
Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de 
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun 
bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen 
aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging 
en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de 
Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde 
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) 
indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan 
deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht 
kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

5. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een 
raadgevende stem.

6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van 
de vergadering.

Artikel 18.
Aantal Stemmen. Meerderheden. Quora. Staking.
1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één 

stem.
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een 

Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden 
uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of 
een Dochtermaatschappij certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar 
Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht 
uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het 
Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.
De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen 
voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is 
dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal 
vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem 
kan worden uitgebracht.

4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende 
gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder
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tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van 
stemmen vaststelt of toelaat.

5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden 
alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen.

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen 
geteld.

7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot 
stand.
Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende 
ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om 
binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben 
gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te 
benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene 
Vergadering.
De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als 
bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 van het Burgerlijk Wetboek is 
ingesteld.

8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije 
stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan 
vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de 
stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije 
stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande 
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij 
de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot 
wie van hen beiden is verkozen.

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 
een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd 
werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één 
stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.



- 16-

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de 
Vergadergerechtigden.
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze 
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 19.
Bijzondere Besluiten.
1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als 

bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek danwel tot wijziging van deze 
statuten of tot ontbinding van de vennootschap, kunnen, indien het voorstel 
daartoe door het Bestuur is gedaan, worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen.
Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur gedaan dan kunnen deze besluiten, 
onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1, slechts worden genomen met een 
meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in 
een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste 
kapitaal is vertegenwoordigd.

2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van 
een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede 
vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes 
weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met 
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige 
stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, 
van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de 
Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van 
hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift 
bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

Artikel 20.
Besluitvorniin» buiten veroadcrin».
1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging 

van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in 
Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle 
Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben 
ingestemd.
Het bepaalde in artikel 18 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien 
het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders 
stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is ondertekend.

2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen 
besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden 
gebracht.
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van 
dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de
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Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene 
Vergadering mededeling.

Artikel 21.
Accountantsonderzoek.
1. De Algemene Vergadering is verplicht een accountant als bedoeld in artikel 2:393 

Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door het Bestuur opgemaakte 
Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan het Bestuur en 
een verklaring af te leggen.

2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door het Bestuur.

3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene 
Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied.

Artikel 22.
Boekjaar en Jaarrekening.
1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de 

Vennootschap af en maakt daaruit uiterlijk op één maart 
daaropvolgend - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf 
maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere 
omstandigheden - de Jaarrekening en controleverklaring op en legt binnen deze 
termijn deze stukken voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de 
Vennootschap.
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige 
ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding 
gemaakt op de Jaarrekening.

3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en 
de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens 
vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te 
haren kantore aanwezig zijn.
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een 
afschrift van verkrijgen.

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de 
krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft 
buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 
Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.

5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de 
bestuurders voor het gevoerde beheer.
Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt 
ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als 
vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde 
stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.
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Artikel 23.
Winstverclelin».
1. De winst moet worden aangewend ten bate van een vrijgesteld lichaam als 

bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 of ten bate van een algemeen maatschappelijk 
belang.

2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor 
uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het 
bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen 
goedkeuring heeft verleend.
Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs 
behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de 
Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die 
Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen 
certificaten zijn uitgegeven.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt 
dat zij geoorloofd is.

4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot 
uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.
Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend.

5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden 
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijfjaren.
Artikel 24.
Ontbinding en vereffen in».
1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het 

Bestuur tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast, indien deze 

geschiedt door anderen dan het Bestuur.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar 

vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop 
gestort is.
Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de 
vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan een vrijgesteld lichaam als 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 of ten bate van een algemeen maatschappelijk 
belang.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten 
onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot 
ontbinding is aangewezen.
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Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is 
geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarde de comparant in zijn gemelde hoedanigheid dat ten tijde van deze 
statutenwijziging zijn geplaatst en volgestort éénhonderd (100) aandelen, nominaal 
groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende een geplaatst en gestort kapitaal van 
eenhonderd euro (€ 100,00).
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zwijndrecht op de datum in het hoofd van 
deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht. 
Daarna heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte, is deze door de comparant en mij, 
notaris, ondertekend om#
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Onderwerp
Juridische entiteit detacheringen

Voorstel
1. Instemmen met het verzoek aan de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten om hun 

wensen en bedenkingen te delen over deelneming aan een juridische entiteit en deze ter kennis 
van de Drechtraad te brengen. De juridische entiteit:

heeft als doel het detacheren van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep 
van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen);
waarvan het Openbaar Lichaam Drechtsteden en GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 
'Drechtwerk' enige aandeelhouders zijn.

2. Doorgeleiden naar de Drechtraad van het voorstel om deel te nemen aan een juridische entiteit 
voor het detacheren van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep 
Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen) in de Drechtsteden.

Bevoegdheid
Drechtraad (art. 6 GRD) en artikel 31A Wet Gemeenschappelijke regelingen:

1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoering 
organisatie besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, indien de regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het 
bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 
openbaar belang.

2. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een 
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen 
ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de 
bedrijfsvoering organisatie te brengen

Samenvatting
Bij de invoering van de Participatiewet in de Drechtsteden is detacheren van bijstandsgerechtigden als 
instrument ingevoerd om te kunnen werken naar vermogen. WSW-ers worden al veel langer 
gedetacheerd. Om detacheren van deze doelgroepen voort te zetten zijn verbeteringen in de werkwijze 
nodig. Uit de ervaring van de afgelopen periode blijkt dat detacheren binnen de grenzen van de huidige 
organisatie niet verder doorontwikkeld kan worden. Het ontbreekt aan passende ICT-mogelijkheden en 
specialistische kennis over detacheren en er is een aparte entiteit nodig voor formeel werkgeverschap 
van dit personeel. Deze verbeteringen zijn niet te realiseren binnen één van de bedrijven van de 
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Het betreft een kwetsbare doelgroep die we werk willen 
bieden in een stabiele omgeving. De markt biedt hiervoor geen oplossing. Om die reden wordt 
voorgesteld gezamenlijk met de GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) een juridische 
entiteit op te richten en hieromtrent de Drechtstedengemeenten om wensen en bedenkingen te vragen. 
Vanuit deze uitvoeringsorganisatie kan het detacheren van deze specifieke doelgroep, samen met 
kennis uit de markt, succesvol en duurzaam worden voortgezet. De dienstverlening aan deze doelgroep 
is hiermee toekomstbestendig.
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Toelichting op het voorstel
> Aanleiding

Inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die kunnen werken, worden vanuit de Sociale 
Dienst Drechtsteden (SDD) ondersteund bij het vinden van werk. De SDD matcht via Baanbrekend 
Drechtsteden werkzoekenden met werkgevers. Detacheren is hierbij één van de mogelijkheden om 
inwoners werkzoekenden een werkplek te bieden. Het instrument detacheren is belangrijk, omdat 
werkgevers behoefte hebben aan flexibiliteit en risicobeperking Op deze wijze kunnen juist mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld worden aan (tijdelijk) werk. Detachering biedt 
de mogelijkheid om deze kwetsbare doelgroep stabiliteit te bieden, doordat zij een salaris ontvangen. 
Detachering blijkt hierbij een effectief instrument. Uit onderzoek is gebleken dat 63% van de kandidaten 
na detachering duurzaam uitstroomt.

Sinds 2014 zijn zo'n 450 bijstandsgerechtigden gedetacheerd. Verdere groei is niet mogelijk omdat de 
grenzen van de huidige organisatie zijn bereikt. Dit terwijl de ambitie verder reikt en er in de markt 
potentie is. Door het oprichten van de juridische entiteit verwachten wij het aantal detacheringen en 
daarmee de uitstroom te kunnen vergroten.

Ook inwoners met een WSW-indicatie worden gedetacheerd bij de verschillende werkbedrijven en in de 
markt. Het verschil met detacheringen van bijstandsgerechtigden is dat zij, ook na beëindiging van 
tijdelijk werk, in dienst blijven van de werkgever (namelijk Drechtwerk). Het gezamenlijk oprichten van 
een detacheringsorganisatie biedt ook een mooie gelegenheid om de eenduidige 
werkgeversbenadering voor kwetsbare inwoners in onze regio te versterken. Er kan een breder aanbod 
van werkgevers aangeboord worden.

> Beoogd resultaat
Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor het detacheren van inwoners met afstand tot de 
arbeidsmarkt waardoor deze groep stabiliteit krijgt en duurzaam uitstroomt uit de uitkering.

> Argumenten
1.1. Detacheren is een succesvol instrument om inwoners met een WWB-uitkering richting werk te 

bewegen.
Sinds 2014 zijn ruim 350 bijstandsgerechtigden gedetacheerd. De aantrekkende arbeidsmarkt zorgt 
voor meer kansen. Er is meer werk en gelukkig ook voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook de hoeveelheid tijdelijk werk neemt toe. Werkgevers hebben behoefte aan flexibiliteit en 
risicobeperking. Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt hebben behoefte aan stabiliteit.

1.2. De huidige werkwijze van detacheren zorgt voor problemen.
• Het huidige ICT systeem is verouderd en vraagt veel inzet van handmatig werk. Hierdoor is er 

sprake van inefficiëntie en een foutgevoeligheid in de administratie waardoor er veel handmatig 
gecontroleerd moet worden met onrechtmatigheden als gevolg. Dat laatste blijkt uit de 
accountantscontroles van de afgelopen jaren. Momenteel is dit goed onder controle, maar het 
vraagt onevenredig veel inzet en daardoor blijft het kwetsbaar.

• De noodzakelijke aanpassingen in ICT om dit op te lossen, zijn niet mogelijk, omdat deze niet 
aansluiten bij het huidige ICT landschap van de GRD.

• De arbeids-juridische kennis die nodig is om detacheren goed in te richten en te verrichten, 
ontbreekt.

• Door de vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege lichamelijke en/of psychische klachten, 
betreft het een kwetsbare doelgroep die we werk willen bieden in een stabiele omgeving.

• Een aparte juridische entiteit zorgt ervoor dat de kandidaten niet de ambtenarenstatus krijgen.

1.3. Als het instrument detacheren niet versterkt wordt is de kans op concurrentie van andere 
doelgroepen op de arbeidsmarkt groter.

De huidige werkwijze is onvoldoende efficiënt en klantgericht. Ook is het risico op arbeidsrechtelijke 
fouten groter. Werkgevers zoeken dan ook naar andere concurrerende oplossingen, bijvoorbeeld door 
inzet van werknemers buiten Nederland. Dat vinden wij zonde omdat onze doelgroep dan de kans mist 
om te gaan werken (en daarmee het bijstandsbestand niet kan worden beperkt).

> Kanttekeningen 
Niet van toepassing.

I

r
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Consequenties
> Financiële consequenties

De opstart kosten voor 2018 kunnen worden opgevangen vanuit het Participatiebudget.
> Personele en organisatorische consequenties

Deze ontwikkeling leidt tot reorganisatie van de afdeling Begeleiding van de Sociale Dienst 
Drechtsteden.

> Juridische consequenties
De juridisch controller heeft dit voorstel getoetst en heeft ingestemd met dit voorstel.
De oprichting van een BV/Deelneming in een BV moet, na instemming van de Drechtraad en het AB 
van Drechtwerk worden bekrachtigd door een notaris. De concept statuten zijn bijgevoegd.

> Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk 
Uitgangspunt is dat de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk direct kunnen sturen op 
detacheringen. De wijze waarop verschilt per rechtsvorm. Bij een BV/NV verloopt dit via de algemene 
vergadering van aandeelhouders; bij een stichting verloopt dit middels het bestuur van de stichting. 
Daarnaast ligt bij de juridische entiteit als een BV het opdrachtgeverschap voor inhuur personeel/inkoop 
systeem. Daarmee ligt de sturing direct bij de SDD en Drechtwerk.
Het is van belang dat de SDD en Drechtwerk daadwerkelijk invloed hebben op de strategische 
beslissingen. Dat betekent dat het aanstellen, schorsen en ontslaan van de directeur / bestuurder en 
het houden van toezicht op strategische beslissingen is voorbehouden aan de betrokken 
gemeenschappelijke regelingen.

> Flelatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Samenwerking met de Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk' is van 
belang om een sterke speler te zijn voor onze doelgroepen die specifieke kenmerken hebben. 
Samenwerking met een detacheerder in de markt moet leiden tot het vergroten van de kennis en 
gebruik van ICT.

Fatale termijn
Niet van toepassing.

Advies en draagvlak
Berenschot heeft marktonderzoek gedaan om te kunnen vaststellen dat marktpartijen openstaan voor 
samenwerking in een juridische entiteit. Binnen deze samenwerking brengen zij hun specifieke kennis 
en ICT in ten behoeve van onze specifieke doelgroep.
Het voorstel is voor advies voorgelegd aan de Cliëntenraad Regio Drechtsteden. Indien de raad advies 
uitbrengt, wordt dit separaat nagezonden. Het voorstel tot oprichting van een gezamenlijke BV zal ook 
bekrachtigd moeten worden door het Algemeen Bestuur van Drechtwerk.

Verdere procedure, communicatie en uitvoering
Lokale gemeenteraden worden verzocht hun wensen en bedenkingen in te dienen. Op basis hiervan 
wordt de Drechtraad verzocht om in te stemmen met deelneming aan een BV om een toekomst- 
bestendige uitvoeringsorganisatie voor detacheren te ontwikkelen.

Het voorstel wordt eveneens voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Drechtwerk.

Uiterlijk 6 maart 2018 besluit de Drechtraad over oprichting van de juridische entiteit. Dit zorgt voor de 
volgende planning:

RFC Sociaal/Middelen -> 3-10-2017
- DSB 5-10-2017

Colleges 21-11-2017
Cie gemeenten (7x) 18-12-2017
Zienswijze gemeenten (7x) 11-1-2018
Carrousel DR 6-2-2018
Drechtraad 6-3-2018

Onderliggende stukken
Concept-brief aan gemeenteraden voor het opvragen van hun wensen en bedenkingen inzake dit 
voorstel.
Concept-besluit Drechtraad inzake deelneming aan een juridische entiteit.
Concept statuten.


