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Emmeloord, 23 september 2014.
Onderwerp
Procedure wensen en bedenkingen oprichting Werkcorporatie Noordoostpolder B.V.
Advies raadscommissie
[..]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet het college te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit van het college van 23 september 2014,
nr. 256655.
Doelstelling
Het college van burgemeester en wethouders berichten dat de raad geen bedenkingen
heeft tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23
september 2014, nr. 256655, waarmee het college uitspreekt voornemens te zijn de
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. op te richten.
Inleiding
Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Met de invoering van de
Participatiewet wordt de gemeente verantwoordelijk voor een grotere doelgroep die
begeleiding naar werk nodig heeft, waarbij een deel ook meer beperkingen heeft.
Daarnaast worden de financiële middelen met betrekking tot re-integratie en sociale
werkvoorziening gebundeld, inclusief een efficiencykorting vanuit het Rijk. Dit zorgt voor
een grote uitdaging voor de gemeente waarbij uitstroom naar werk belangrijk is.
Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om de Werkcorporatie
Noordoostpolder B.V. op te richten. De Werkcorporatie Noordoostpolder is een nieuwe
organisatievorm. Een organisatievorm waarin de gemeente samen met ondernemers en
overheid maximale kansen biedt aan werkzoekenden. Een organisatievorm met:
- de gemeente als aanjager (eigenaar, sturend via beleid, budget en
uitvoeringskaders),
- gebruikmakend van de infrastructuur voor het bieden van werkervaring en
werkbegeleiding door Concern voor Werk en van werkgevers en
onderwijsinstellingen,
- een zelfstandige positie om onderwijs en ondernemers maximaal te betrekken
en medeverantwoordelijk te maken.
Argumenten
Het college is bevoegd tot het nemen van een besluit tot oprichting van een Besloten
Vennootschap zoals de Werkcorporatie waarvan zij enige eigenaar en aandeelhouder is.
Het college dient voor het nemen van dit besluit de gemeenteraad in de gelegenheid te
stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken alvorens een definitief
oprichtingsbesluit te nemen conform artikel 160, lid 2, van de Gemeentewet.

Kanttekeningen
n.v.t.
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Financiën
De Besloten Vennootschap dient wettelijk over een aandelenkapitaal te beschikken.
Sedert de nieuwe wet op de vennootschappen bedraagt de minimale inleg 1 Euro. In dit
voorstel is gekozen voor de minimale inleg omdat de B.V. geen hogere benodigde
omvang van het startkapitaal voorziet.
De oprichting van de Werkcorporatie Noordoostpolder heeft consequenties voor de
gemeentelijke programmabegroting. De gemeente levert een jaarlijkse financiële
bijdrage. De Werkcorporatie voert taken uit en maakt kosten. Een deel van de kosten
bestaat uit dienstverlening van de gemeente aan de Werkcorporatie (detachering
personeel, diensten vanuit overhead). In het bedrijfsplan staat de begroting van de
Werkcorporatie met een specificatie van de lasten en de baten. Uitgangspunt is dat de
financiële consequenties voor de gemeente budgetneutraal zijn binnen het sociale
domein.
Er is een financieel risico ten aanzien van de aangevraagde ESF-subsidie. Bij de baten
van de Werkcorporatie zijn de inkomsten opgenomen van € 75.000 per jaar gedurende
drie jaren. Er is een financieel risico als de aanvraag voor subsidie niet wordt toegekend
of dat de subsidie niet geheel wordt uitgekeerd. Indien deze situatie zich voordoet dan
zal de Werkcorporatie met de gemeente in overleg treden om een oplossing te vinden.
Indien er wijzigingen op de begroting van de werkcorporatie nodig zijn, zullen deze
doorgevoerd worden, met inachtneming van werkcorporatie-budgetneutraliteit.
Werkcorporatie-budgetneutraliteit houdt in het opereren binnen de gemeentelijke
bijdrage aan de werkcorporatie die is gebaseerd op de huidige kosten van klantmanagers
en overhead van de over te dragen taken plus de nog te realiseren extra besparing op
het I-deel van het participatiebudget.
Planning/uitvoering
1. Kenbaar maken wensen en bedenkingen
door de gemeenteraad:
10 november
2. Oprichtingsbesluit college:
18 november
3. Raamovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst
tussen gemeente en Werkcorporatie:
1 december 2014
4. Toestemming Gedeputeerde Staten:
11 december 2014
5. Passeren oprichtingsakte notaris:
18 december 2014
6. Formele start Werkcorporatie:
1 januari 2015
Bijlagen
1. Bedrijfsplan Werkcorporatie Noordoostpolder
2. Bijlagen bij Bedrijfsplan Werkcorporatie Noordoostpolder
3. Statuten Werkcorporatie Noordoostpolder
4. Advies Participatieraad
5. Reactie op advies Participatieraad
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : H. Bogaards-Simonse
Steller
: Marc van den Heuvel, 06-5200 2510,
m.vandenheuvel@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, no.
268165-1;
gelet op artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet
B E S L U I T:
op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet het college te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit voor oprichting van de
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. van het college van 23 september 2014, nr.
268161.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 november 2014.
De griffier,
de voorzitter,

