
Onderwerp: Wensen en bedenkingen eventuele fusie Risse 
Westrom

De Raad in vergadering bijeen op 30 maart 2015;

Overwegende dat:

 Deze samenvoeging naar aanleiding van landelijk beleid en 
bezuinigingen op het sociaal domein  wordt voorgesteld vallend 
onder de noemer participatiewet.

 De meerwaarde zal moeten blijken uit het behoud van een minimum 
aan sociale werkplaatsen en het veelvuldiger en gemakkelijker 
uitplaatsen van medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt.

 De Risse al enkele jaren vooruitlopend op deze ontwikkelingen een 
koerswijziging hebben doorgevoerd terwijl Westrom hier nog een 
inhaalslag zal moeten maken. Er zijn grote cultuurverschillen en 
verschillen in uitvoering maar ook in operationeel resultaat.

 De voorwaarden zoals die zijn opgenomen in Rapport Berenschot 
maar ook in het B & W besluit aanzienlijk zijn en een grote 
inspanning vragen van beiden partijen.

 Met name de termijn voorafgaand aan de fusie per 1 -1 – 2017 ons 
inziens erg kort is.

 Het rapport Berenschot als 0-meting beschouwd kan worden.

Spreekt de volgende wensen uit:

De terugkoppelingen aan de Raad zullen inzicht moeten geven in hoeverre 
aan de in het voorstel opgenomen voorwaarden voldaan zal gaan worden 
vanuit, aanvullend, de volgende kwalitatieve, kwantitatieve en financiële 
invalshoeken. 

Kwalitatief

 Uitbreiding goede duurzame contracten en detacheringen kort bij de 
mensen 

 Uitbreiding en gebruik van werkgeversnetwerk op de arbeidsmarkt  
en evt. zorgnetwerk

 Tot stand komen van een Plan van aanpak om te komen tot 
cultuuromslag.

Kwantitatief 

 Zicht op aantal detacheringen maar ook op vermindering  van aantal 
interne SW werknemers om zodoende te kunnen herleiden dat ook 
huidig interne werknemers kans maken op detachering.



Verdere samenwerking en daaropvolgende fusie tussen Rissen en 
Westrom kan leiden tot een toekomstig besluit om over te gaan tot 1 
hoofdkantoor in het kader van effectiviteit en efficiency ( zie ook 
overweging IRT pand: punt 8d en c). Wij uiten nadrukkelijk de wens 
om het mogelijk hoofdkantoor te vestigen in Weert.

Financieel

 Duidelijke lijn in het verbeteren van het operationeel resultaat per 
SE.

 Het pand van Westrom kent nog een huurverplichting voor een 
periode van 11 jaar. De kosten van het pand zijn verdisconteerd in 
het operationeel resultaat. Na de fusie zijn deze kosten niet meer 
herleidbaar naar de Westrom gemeenten. Wij uiten ten aanzien van 
dit pand de bedenking dat risico's naar aanleiding van besluiten uit 
het verleden niet gedragen zouden moeten worden door de 
eventuele fusieorganisatie.

 De verschillen m.b.t. inbesteden per gemeente zijn aanzienlijk, de 
ene gemeente draagt significant meer bij per inwoner dan een 
andere gemeente. Met betrekking tot voorwaarde 3 uiten wij de 
wens in overweging te nemen deze verschillen te verkleinen bij een 
eventuele fusie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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