
coMMrssrE BURGERS & SAMENLEVTNG (BS)

Besluitenlijst van de openbare vergadering van dinsdag l0 januari 2017 om 19.00 uur.

Aanwezig A. Peters, (voorzitter), G. lJff (portefeuillehouder), M. Smitsmans-Burhenne

(portefeuillehouder), en A. Vestjens (commissiegriffier).

de raadsleden: M. Tollenaar, C. Achten, M. Cox-Sevenich, J. Puper, R. Heijmann, E. Oele, Jos de Kunder,

W. Maassen, A. Sanders-Meuter, G. Julicher.

de niet-raadsleden: M. Kalthoff, T. Brinxma, M. Wijnbeld, A. van Empel, M. van Beers, M. Wielema,

R. Engelen.

Overigen

l. Opening en mededelingen door de voorzitter.

De voorzitter de heer Peters opent de vergadering. De voorzitter geeft aan het raadsvoorstel (i.c. de advisering aan

de raad) in deze commissievergadering af te willen ronden. Stuk als zodanig komt de volgende reguliere

commissievergadering (31 januari a.s.) niet meer aan de orde.

2. Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

ADVISERING

3. Westrom-Risse.

Woordvoering vindt plaats door de vertegenwoordigers van DS, SPR, CDA, LVR, GL, WD, D66, PvdA.

DS: geeft aan het proces duidelijk te hebben gevolgd. DS heeft ingestemd met het voorstel (onder voonvaarden)

met betrekking tot de fusie. DS was blij dat er nu eindelijk duidelijkheid kwam. Mensen binnen de Risse en

de Westrom gaven aan dat men fusie niet echt (meer) zag zitten. Voor toekomst heeft men wel vertrouwen dat

e.e.a. goed kan gaan lopen. Men heeft wel moeite met feit dat niet alle vragen (o.a. m.b.t. gelieerde organisaties) in

de loop van het proces zijn beantwoord (verwijzend naar o.a.. de bijeenkomst in juli). DS heeft ook positieve

geluiden vernomen vanuit mensen bij de Westrom (over het toekomstperspectíef). DS geeft tot slot aan dat

raadsleden wellicht eerder duidelijkheid hadden kunnen krijgen over het verloop van het (i.c. het stokken van het
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proces) de afgelopen tijd.

SPR: gaat in hun bijdrage met name in op de vraag of de problematiek inzake bestaan van cultuurverschillen niet

eerder al duidelijk had kunnen zijn. En heeft het veranderde carrièreperspectief van een van de betrokkenen

wellicht ook een belangrijke rol vervuld? De € 85.000 die het gekost heeft voor de Westrom is vanzelfsprekend

jammer, dit geld had immers ook anders ingezet kunnen worden. SPR vraagt c.q. merkt op dat bijWestrom een

cliëntenraad nodig (is (c.q. zelfs verplicht is)?

CDA: men voelde destijds ook de noodzaak dat Westrom en Risse beter samen op zouden kunnen trekken. Er

werd een meenraarde geconstateerd. CDA vraagt zich na het stopzetten van het fusieproces af of er wellicht geld

terugbetaald dient te worden (bedoeld voor de financiering fusie?). Positief vindt men de ontwikkeling inzake het

beschut werk. CDA vraagt zich af hoe toekomstbestendig Westrom is. ln meerjarig perspectief zien we toch

tekorten? ls de bodem niet in zicht? CDA wil graag inzichten in de risico's. Gaat om een toekomstbestendige

oplossing voor de mensen waar het om gaat. Van belang is een plan van aanpak te krijgen: met duidelijkheid over

financiën en de eventuele risico's.

LVR: acht het treurig dat er nu over de beëindiging van het fusieproces gesproken dient te worden. 3 jaar geleden

waren we allen overtuigd dat de fusie een goede zaak zou zijn. Ook het Rijksbeleid zou ingrijpend veranderd

worden: dat was mede ook een motief voor de fusie. Nu krijgen we te horen dat het niet meer nodig is. De

antwoorden op gestelde vragen zijn niet geheel naar tevredenheid: er zijn dingen gebeurd die niet hadden

moeten gebeuren. De manier waarop en de volgorde der dingen kan de LVR niet geheel plaatsen. Het leek tot

medio 2015 goed te gaan qua proces. Toen kwamen de verschillen in operationele resultaten en ook de verschillen

qua vastgoed naar voren. M.b.t. vastgoed verwijst LVR o.a. naar het proces rondom de Kerckeveldlaan.

Dat proces wordt vreemd geacht. De realisering van de Hanze heeft ook een hypotheek gelegd op het proces.

M.b.t. het vastgoed en waardering van vastgoed heeft men vele vragen. De LVR voelt zich ongelukkig over de

wijze van informatieverschaffing over beëindiging van het proces en heeft ook vragen over de omzetting van het

contract van de interim directeur van tijdelijk naar een contract voor onbepaalde tijd. Wat is er met het

schildersbedrijf gebeurd? Of zit e.e.a. in een sterfhuisconstructie? LVR heeft dus zorgen voor de cliënten

en de medewerkers. De LVR voelt zich ongemakkelijk bij oplopende tekorten voor de gemeente bijde sociale

werkvoorziening en ook bijvoorbeeld bij de veiligheidsregio. LVR: pleit voor een raadsonderzoek om allerlei

onbeantwoorde vragen beantwoord te krijgen. De situatie nu is namelijk heel diffuus.

GL: het gaat inderdaad uiteindelijk om de cliënten en de medewerkers en ook om de "sponsor" en dat is de

gemeente. De uitwerking van het toekomstperspectief duurt nog een jaar. Dat acht GL een lange periode. ls dat

wel nodig? De contouren daarvan zijn toch duidelijk uit het voorbije proces te halen?. GL heeft een visie m.b.t.

noodzakelijke ontwikkeling. De omvorming naar een breed participatiebedrijf is nodí9. Er dienen alternatieven

ontwikkeld te worden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. En daar is geld voor nodig en

daar zijn ook investeringen voor nodig. Dit dient ook een flexibel en kostenbewust bedrijf te zijn. Een bedrijf welke

ook gaat samenwerken met de Risse en de joint ventures. Maar ook met andere partners zoals bijv. PSW,

Rendiz etc. M.b.t het verloop van het proces geeft GL aan dat aan het begin een fusie echt nodig geacht werd. Er

zouden forse synergievoordelen behaald gaan worden. En nu blijkt dat zonder fusie de resultaten ook behaald

kunnen worden en worden er verder allemaal zachte argumenten genoemd als verantwoording voor de

beëindiging ("zaken van niet willen"). GL kan gegeven de situatie wel instemmen met het stopzetten van de fusie

maar GL maakt zich zorgen over de financiële consequenties van het niet doorgaan van de fusie. Die kunnen van
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invloed zijn i.v.m. het geschetste toekomstperspectief. Als de fusie niet doorgaat dan kunnen de out of

pocketkosten wel betaald worden maar hoe zit het met o.a. het niet halen van de synergievoordelen? Dat kan een

gat slaan van € 500.000. Ook zijn er meer overheadkosten te verwachten dan in geval van een fusie en er zijn

qua huisvestingslasten nadelen. De inverdieneffecten op huisvesting zullen niet behaald worden. Kortom: zal de

meerjarenbegroting in meerjarig perspectief negatiever worden? Hoe kan e.e.a. opgevangen worden? Nog meer

efficiency? GL heeft vervolgens vragen inzake de joint ventures. Los van het schildersbedrijf en het postbedrijf

heeft GL vragen over de 2 grote joint ventures (samen met Vebego) . Er werken daar 350 Westrom medewerkers.

Dat is 30 procent van het Westrombestand. De omzet is € l4 miljoen. Aandeelverhouding is ieder 113.113

Westrom en 1/3 Vebego. Maar 213 is personeel van de Westrom. En 1/3 van de opbrengst. ln het fusieplan is te

lezen dat het aandelenbezit 50-50 procent wordt (in plaats van de te verwachten2l3 aandelenbezit). Wat zitdaar

achter? O.a. de deelnemingen (contracten) vergen volgens GL verder onderzoek (wellicht nieuwe

onderhandelingen optie?). Ook huisvesting, het management vergen nader onderzoek en de eventuele

besparingsmogelijkheden. Hoe kunnen we dit samen oppakken: als AB- en DB bestuursleden of door raad zelf

rechtstreeks informatie op te vragen bij de intergemeentelijke samenwerking Westrom. Als dat niet mogelijk is, is

nader onderzoek wellicht nodig om Westrom te helpen. Dat kan men waarschijnlijk bijde Westrom niet zelf. Blijkt

uit dit onderzoek dat de juiste keuze en maatregelen zjin genomen dan is geen reden voor kritiek. Maar is dat niet

het geval dan is er bijsturing nodig met het oog op doelgroep waarvoor we het doen.

WD: geeft aan dat er al vele opmerkingen gemaakt zijn en ook vragen gesteld. Er waren 2 werelden. Degenen

die het wel zagen zitten en degenen het niet zagen zitten. Wellicht met scheidslijn de maas. WD vraagt zich af of

nu niet fuseren gevolgen heeft voor de in gang gezette samenwerkingen? Gaan de "verdelingen" veranderen.

De WD vraagt of de samenwerking in de arbeidsmarktregio wel blijft bestaan, ook in de nieuwe situatie? De

geschetste doorontwikkeling is noodzakelijk en had wellicht al bij het onderhavige stuk kunnen zitten (we weten

immers al wat er dient te gebeuren). ls e.e.a. in het 1e kwartaal 2017 te verwachten?

D66: Geeft aan dat nog nauwelijks vragen gesteld hoeven te worden. Fusies zijn moeilijke processen. De

voordelen bij aanvang worden altijd positief geschetst. Van belang is verder dat medewerkers bij dergelijke

processen vanaf het le moment meegenomen worden in het proces. Er is nu sprake van een "bredere horizon"

(ontwikkeling tot participatiebedrijf met beschut werk) als argument om de fusie te stoppen. Waarom is destijds

maar 1 keuze voorgelegd en zijn er niet ook eventuele andere scenario's voorgelegd? Hoe kan het dat 1 jaar

nadat we (onder voorwaarden) ja hebben gezegd te horen krijgen dat fusie niet haalbaar is? We dienen te leren

van dit proces voor de toekomst. Voor betrokkenen (SW-ers en overige medewerkers) was het een moeilijk en

emotioneel proces. Gezien de wetswijzigingen liggen er grote financiële risico's voor de gemeenten. De plannen

voor de toekomst dienen voortvarend aangepakt te worden en er dient vertrouwen te zijn, ook in de Westrom.

PvdA: beperkt zich mede gegeven de eerste sprekers tot de hoofdlijnen. Belangrijkste vraag is of we de 3

Argumenten die worden voorgelegd, onderschrijven. Het argument dat het niet meer nodig is kan niet

onderschreven worden. De overige 2 argumenten (doelstellingen en ven¡vachtingen komen niet meer overeen)

kunnen onderschreven worden. Het verbaast de PvdA dat de doorontwikkeling naar een participatiebedrijf de

(enige) weg is. Het is niet te beoordelen of dat terecht is. Zijn er niet meer opties? Moet het per se (alleen) de

Westrom zijn of meerderen? Die analyse ontbreekt. Met betrekking tot het voorgelegde besluit geeft de PvdA aan

wel te willen besluiten de fusie nu te stoppen. Maar de PvdA wil apart kunnen spreken (en besluiten) over de

toekomst van het participatiebedrijf en de rol van de Westrom. Het besluit (punt 4) zou daarop aangepast dienen te
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worden

Wethouder lJff bl¡kt allereerst in algemene zin terug op het proces. De omgeving veranderde en de hobbels

namen toe (in het raadsvoorstel zijn de argumenten benoemd). De wethouder geeft daarbij aan dat de vraag die

voorlag was of e.e.a. wel leidt tot een fusie waarbij we dan qua resultaat ook nog het goede gevoel hebben zoals

bijde start aanwezig was? De wethouder wijst er op dat AB en DB leden de afgelopen jaren goed hebben

samengewerkt in eensgezindheid. Stoppen is natuurlijk teleurstellend maar over de hoofdlijn van de discussie

(besluit om te stoppen) waren betrokkenen het eens. Op gebied van de arbeidsmarktregio zijn partijen overigens

niet uit elkaar gegroeid. De wethouder benadrukt dat de raad adequaat is geÏnformeerd toen er

sprake van veranderde inzichten bleek te zijn. De wethouder gaat vervolgens in op een aantal specifieke vragen

en opmerkingen. M.b.t. de zogenaamde Kerstengelden geeft de wethouder aan dat deze middelen breed ingezet

zijn en ook nog gaan worden en ook niet terugbetaald hoeven te worden nu fusie niet doorgaat. M.b.t. de vraag

over de verlenging van het contract van de nieuwe directeur: contract is verlengd juist omdat het een bedrijf is

midden in orkaan die een goede leiding nodig heeft door iemand die ook het vertrouwen van het personeel heeft.

M.b.t. de ontwikkeling van het nieuwe participatiebedrijf geeft de wethouder aan dat er zeker samengewerkt zal

worden met andere relevante samenwerkingspartners. M.b.t. joint-ventures wijst de wethouder met o.a. op de

implicaties van de aanbestedingsregels die gewijzigd zijn. De ontwikkeling van het participatiebedrijf dient

inderdaad op goede fundamenten neergezet te worden en zal de komende maanden gestalte gaan krijgen. Daar

dienen alle betrokken partijen over te gaan praten (ook de raad wordt betrokken bij de keuze in 2017,

besluitvorming dient nog plaats te vinden).

M.b.t. de vraag inzake het ontbreken van een cliëntenraad: de wethouder zegt toe na te gaan hoe dat

gelopen is (ook wat de verplichtingen zijn) en zal nog met een schriftelijke reactie komen (of dit geborgd wordt door

de OR). Zal via een commissie infobrief plaatsvinden of via de groene flap.

Naar aanleiding van de opmerking van de PvdA om het besluit (punt 4) te wijzigen zodanig dat de

commissie c.q. de raad in de gelegenheid is om nog nader te spreken en te besluiten over de toekomstige

ontwikkeling van het participatiebedrijf (deze opmerking is ook door meerdere fracties onderschreven)

doet de wethouder de toezegging dat er een gewijzigd besluit zal worden voorgelegd (via groene flap).

GL wil de door hen gestelde vragen beantwoord krijgen (met het oog op de toekomst). Verzoek is of e.e.a.

bestuurlijk boven water gehaald kan worden en anders is in overleg met de raad te bezien op welke andere

wijze dit kan gebeuren (bijvoorbeeld een expert er naar te laten kijken). Concrete vragen die GL nog beantwoord

wilzien luiden:

a. M.b.t. verlies van synergievoordelen. Zijn die er (€ 500.000 tot € 1.000.000)? Zo ja, hoe worden die

opgevangen door de Westrom (zou plan dienen te volgen).

b. Kan er op korte termijn (2 of 3 maanden) een lange termijn visie liggen?

c. Gaat het lukken om de informatie inzake joint ventures boven water te krijgen, hoe gaat de wethouder dit

aanpakken en volgen er (nieuwe) onderhandelingen?
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DS doet de suggestie om (als nader onderzoek nodig is) de externe projectleider daarvoor in te schakelen.

De wethouder geeft aan dat Westrom op korte termijn een bedrijfsplan nodig heeft voor de bestaande activiteiten

(los van de nieuwe activiteiten), daarnaast speelt de ontwikkeling naar een bredere ontwikkeling van een

participatiebedrijf (mensontwikkelbedrijf) waarbij ook de raad een rol heeft en moet kunnen aangeven wat men

ervan vindt of men daar aan mee wil doen. Beide zaken neemt de wethouder mee: zal ingebracht worden in het

bestuur van de Westrom om het langs die 2 lijnen op te pakken (1e helft van 2017). De wethouder zegt ook toe de

commissie (telkens) te zullen informeren over de voortgang. De wethouder geeft aan dat het moment van formele

besluitvorming (los van het organiseren van bijeenkomst[en] om als raad over de toekomst te praten) wat langer

tijd zalvergen, mede i.v.m. procedurele doorlooptijden van besluitvorming.

Veruijzend naar de schriftelijke beantwoording op eerder gestelde vragen geeft de wethouder aan dat vragen over

joint ventures en huisvesting nog opgepakt zullen worden.

Het raadsvoorstel is rijp voor behandeling in de raad. Als bespreekstuk. De LVR herhaalt haar pleidooivoor een

raadsonderzoek (ook met oog op de toekomst). De LVR zal daar in de raad (mogelijk) op terugkomen.

4. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45.uur
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Naam commissie Commissie Burgers en Samenleving

Datum comm issievergadering 10 januari 2017

Fracties afirezig bij commissiebehandeling:

llvn flcon npvoR nwo flos ncl looo Espn

Raadsvoorstelnummer: 2017 l004l01

Ondenrverp: Fusie Westrom-Risse

Advies commissie:
ls dit ondenruerp rijp voor behandeling in de gemeenteraad? X.la !trtee !n.v.t.

Wijze van agendering voor de raad:

! hamerstuk X bespreekstuk n n.v.t.

M.b.t. de vraag inzake het ontbreken van een cliëntenraad: de wethouder zegt toe na te gaan hoe dat
gelopen is (ook wat de verplichtingen zijn) en zal nog met een schriftelijke reactie komen (of dit
geborgd wordt door de OR). Zal via een commissie infobrief plaatsvinden of via de groene flap.

Naar aanleiding van de opmerking van de PvdA om het besluit (punt 4) te wijzigen zodanig dat de
commissie c.q. de raad in de gelegenheid is om nog nader te spreken en te besluiten over de
toekomstige ontwikkeling van het participatiebedrijf (deze opmerking is ook door meerdere fracties
onderschreven) doet de wethouder de toezegging dat er een gewijzigd besluit zal worden voorgelegd
(via groene flap).

GL wil de door hen gestelde vragen beantwoord krijgen (met het oog op de toekomst). Verzoek is of
e.e.a. bestuurlijk boven water gehaald kan worden en anders is in overleg met de raad te bezien op
welke andere wijze dit kan gebeuren (bijvoorbeeld een expert er naar te laten kijken). Concrete vragen
die GL nog beantwoord wilzien luiden:

a. M.b.t. verlies van synergievoordelen. Zijn die er (€ 500.000 tot € 1 .000.000)? Zo ja, hoe worden
die opgevangen door de Westrom (zou plan dienen te volgen).

b. Kan er op korte termijn (2 of 3 maanden) een lange termijn visie liggen?

c. Gaat het lukken om de informatie inzake joint ventures boven water te krijgen, hoe gaat de
wethouder dit aanpakken en volgen er (nieuwe) onderhandelingen?

DS doet de suggestie om (als nader onderzoek nodig is) de externe projectleider daarvoor in te
schakelen.

De wethouder geeft aan dat Westrom op korte termijn een bedrijfsplan nodig heeft voor de bestaande
activiteiten (los van de nieuwe activiteiten), daarnaast speelt de ontwikkeling naar een bredere
ontwikkeling van een participatiebedrijf (mensontwikkelbedrijf) waarbij ook de raad een rol heeft en
moet kunnen aangeven wat men ervan vindt of men daar aan mee wil doen. Beide zaken neemt de
wethouder mee: zal ingebracht worden in het bestuur van de Westrom om het langs die 2 lijnen op te



pakken (1e helft van 2017). De wethouder zegt ook toe de commissie (telkens) te zullen informeren

over de voortgang. De wethouder geeft aan dat het moment van formele besluitvorming (los van het
organiseren van bijeenkomst[en] om als raad over de toekomst te praten) wat langer tijd zal vergen,

mede i.v.m. procedurele doorlooptijden van besluitvorming. De wethouder zegt ook toe de commissie
te zullen informeren over de voortgang (terugkoppeling naar de commissie).

Verwijzend naar de schriftelijke beantwoording op eerder gestelde vragen geeft de wethouder aan dat
vragen over joint ventures en huisvesting nog opgepakt zullen worden.

Het raadsvoorstel is rijp voor behandeling in de raad. Als bespreekstuk. De LVR houdt een pleidooi

voor een raadsonderzoek (ook met oog op de toekomst). De LVR zal daar in de raad (mogelijk) op
terugkomen.

Standount colleoe:



# gemeentc roerdalen

Raadsvoorstel

Onderwerp:
lndiener agendapunt:
Portefeuillehouder:
Gevraagd besluit:

Voorstel om fusieproces De Risse- Westrom te beéind¡gen
College van Burgemeester en wethouders Roerdalen
J.G.A.M. den Teuling

1. Kennisnemen van het besluit van het algemeen bestuur
van Westrom d.d.22 november 2016;

2. Kennisnemen van de in dit voorstel opgenomen
toelichtíng op de overwegingen van het algemeen
bestuur in relatie tot de ontwikkeling van Westrom;

3. Besluiten de fusie tussen De Risse en Westrom te
beêindigen.

Raadsbesluit beëindiging fusieproces De Risse-WestromBijlage{n):
Bijlage(nlter inzage:

Consequenties: Het beëíndigen van de fusie leidt niet tot een extra financiële 'last'
voor de Westrom-gemeenten. Daarbij blijft de opgave van Westrom
om het operationeel resultaat verder te verbeteren onverminderd
van kracht. Het doel om één werkgeversbenadering in de regio te
bewerkstelligen blijft eveneens van kracht; ook bij het beëindigen
van deze fusíe. Een bredere toelichting is terug te vinden in

onderstaand raadvoo rstel.

Samenvatting

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom (GR Westrom) heeft op 22
november 2016 het volgende besluit genomen:

Gelet op de inzichten von de olgemeen besturen van de Gemeenscltoppelijke Regeling Westrom en
de Gemeenschappelijke Regeling De Risse dot:

- voor beide organisaties inmiddels de 'horde' noodzook ontbreekt om te fuseren.
De gemeenten kunnen hun doelen ook zonder de fusie van de twee bedrijven
realiseren;

- er geen gedeeld beeld is dot de fusie voordelen voor olle gemeenten met zich
meebrengt en dat de fusieorgonísatie betere of tenminste gelijke resultoten voor
de gemeenten kon beholen;

- er geen gezomenlijke venuachting is dot de fusieorgonisotie de gewenste
cu ltuu rve ro nde r i ng ka n reol ise re n ;

en gelet op de conclusie von de coördinotiegroep fusie d.d. 21 november 2076 dot het fusieproces
dient te worden beëindigd, besluit om de colleges von B&W von de deelnemende gemeenten te
verzoeken oon de gemeenterqod het stopzetten von de fusie ter besluitvorming voor te leggen.
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ffi gemeente roerdalen

Gelet op voorgaand besluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Westrom wordt de raad gevraagd het volgende besluit te nemen:

Kennisnemen van het besluit van het algemeen bestuur van Westrom d.d.22
november 2016;
Kennisnemen van de ín dit voorstel opgenomen toelichting op de overwegingen van
het algemeen bestuur in relatie tot de ontwikkeling van Westrom;
Besluiten de fusie tussen De Risse en Westrom te beéindigen.

Toelichting op het voorstel

Raadsinformatiebrief vaa 22 november 2016

ln de raadsinformatiebríef van 22 november 2016 hebben wij u geïnformeerd over het besluit van
het algemeen bestuur van de GR Westrom en de voorafgaande geschiedenis. Op basis van een
extern onderzoek van Deloitte (2013) en het rapport van Bureau Berenschot {2015) heeft u op 26
maart 2015 ingestemd met de fusie waarbij door u fusievoorwaarden zijn vastgesteld. ln februari
2016 hebben de algemeen besturen van De Risse en Westrom een coördinatie-/stuurgroep en
een projectgroep ingesteld. Op L3 juli 2016 is er een bijeenkomst belegd voor alle gemeenteraden
waarin de voortgang van de fusie is toegelicht en is gemotiveerd waarom aanpassingen ín het
tijdschema nodig waren. Op 4 oktober 2016 heeft u van ons een bríef ontvangen waarin is

aangekondigd dat de projectgroep begin november 2016 een concept bedrijfsplan, een concept
plan van aanpak cultuurverandering, een concept trans¡tieplan, een memo juridische documenten
fusie De Risse en Westrom, een concept fusieovereenkomst en een memorandum
uitgangspunten gemeenschappelijke regeling zal opleveren. Daarbij was aangegeven dat de
projectgroep verzocht om hen in de gelegenheid te stellen om aan ons college en de

Semeenteraad een presentatie te geven van de stand van zaken fusie. ln de raadsinformatiebrief
van 22 november 2016 hebben wij u geinformeerd dat het college het voorstel heeft ontvangen
om het fusieproces te beëindigen, hebben wij u over de achtergronden geinformeerd en
aangekondigd dat wij een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen orn het fusieproces tussen
De Risse en Westrom te beë¡nd¡gen.

Toelichting op de overwegingen in relatie tot de ontw¡kkel¡ng van Westrom

De harde noodzaok om te fuseren ontbreekt ínmiddels
ln het Berenschot rapport van januari 2015 (hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.11is toegelicht dat door
de Participatiewet de ínstroom in de sociale werkvoorziening wordt beëindigd, dat de budgetten
afnemen en dat d¡t betekent dat de twee SW-bedrijven in de toekomst niet meer in staat zíjn om
de socíale werkvoorziening efficiënt uit te blijven voeren. Een fusie van De Risse en Westrom
maakt het mogelijk deze effecten beter op te vangen. Daarbij gaf Berenschot ook aan dat een
fusie deze effecten niet volledig oplost, maar wel bijdraagt aan een oplossing voor een periode
van tien jaar. Daarnaast beschreef Berenschot dat de fusie ook helpt om één
werkgeversbenadering in de regío te bewerkstelligen en dat de oplossing perspectief bíedt op een
permanente oplossing.

1.

2.

3.
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Verbredíng von de opdracht
ln het fusieproces hebben beide besturen en de twee organisaties in het tweede kwartaal van
2016 o.a. gesproken over de (omvang van de) opdracht aan de fusieorganisatie. Op basis van de
gesprekken is als richting gekozen dat de fusieorganisatie de opdracht krijgt om in de breedte van
het sociaal domein diensten en expertise op het terrein van werk te b¡eden in het belang van de
inwoners van de gemeenten. Op die manier ontstaat een nieuw participatiebedrijf waar mensen
zich door en met werk verder ontwikkelen . Deze richting is in lijn met de doelstellingen die door
de Participatiewet zijn beoogd: zorgen dat er zoveel mensen, met of zonder arbeídsbeperking,
werk vinden ongeacht de wettelijke regeling of voorzíening waar zij gebruik van maken.

Effect van de verbreding
Het effect van de verbreding van de opdracht is dat de twee gemeenschappelijke regelingen ook
zonder fusíe in staat ziln om de sociale werkvoorziening efficiënt uít te voeren. De afname van de
SW-doelgroep en de daarmee samenhangende onvermijdelijke toename van de kosten, worden
dan in de twee bedrijven zelf opgevangen door de verbreding van de opdracht. Met de verbreding
van de opdracht hebben beide bedriJven voldoende massa om zelfstandig te blijven voortbestaan.

Effe cte n we rkg e ve rs be n a de rí n g
Berenschot beschrijft dat de fusie ook helpt om één werkgeversbenadering te bewerkstellígen.
Een fusie draagt hier zeker aan bÍj, maar ook zonder fusie zíjn de gemeenten gehouden aan het
samen met het UWV vormgeven van één werkgeversbenadering. ln de stuurgroep regionaal
arbeidsmarktbeleíd Midden-Limburg zijn daarover al eerder afspraken gemaakt en die lijn wordt,
met of zonder fusie, voortgezet.

Effecten op dienstverleníng en somenwerking met gemeenten
Voor de dienstverlening aan de SW-medewerkers en de overige mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft het beëindigen van het fusieproces geen effecten. Met of zonder fusie wordt
de dienstverlening ingericht vanuit twee locaties: één in Weert {Risseweg) en één in Roermond
(De Hanze). Ook voor de dienstverlening aan de werkgevers is er geen verschil. Met of zonder
fusie zijn er in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg twee satellieten van het
werkgeversservicepunt.

Ook voor wat betreft de operationele samenwerking tussen het ambtelíjk apparaat en de
bedrijven is er geen praktisch verschil. ln het fusieproces was voorzien dat er na de fusie twee
regelkringen (paragraaf 7.2 concept bedrijfsplan) zouden ontstaan: een regelkring
fusieorganisatie-Risse gemeenten en een regelkring fusieorganisatíe-Westrom. Hiermee kon de
slagvaardigheid worden behouden. Het beêindigen van het fusieproces heeft dus evenmin een
effect op dit aspect van de dagelijkse uitvoering.
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Geen (gedeeld) beeld dat de fusie betere of tenminste gelijke resultaten kan behalen

Hierboven ís beschreven dat door de verbreding van de opdracht, de beide organisaties ook
zonder fusie levensvatbaar zijn. Dít betekent niet dat de financíële problematiek van de sociale
werkvoorzieníng is opgelost. Die opgave blíjft bestaan, maar zou ook door de fusie niet worden
opgelost. Daarvoor is de {landelijke) problematíek te complex. Hieronder ¡s dit toegelicht.

lnleiding op de problemotiek
ln het Berenschot rapport is beschreven dat met de komst van de Part¡cipatiewet er prikkels bij de
gemeenten zijn gelegd. De budgetten zijn fors vermínderd en het belang om mensen met een
uitkering of voorziening u¡t te laten stromen is nog groter. Die opgave is groot voor alle
gemeenten in Nederland: ook voor de gemeenten van Westrom en De Risse. Voor de Westrom
gemeenten ís de opgave wel steviger dan voor de Risse gemeenten, omdat het subsídie- en
operationeel resultaat van de sociale werkvoorziening bij Westrom lager zijn dan bij De Risse. Ook
dit aspect wordt hierna toegelicht. Het verschil tussen Westrom en De Risse wordt door een fusie
niet opgelost. Door de fusie kunnen wel synergíevoordelen optreden {delen van staf en
overhead). Door de verbreding van de opdracht naar het bredere participatiebedrijf worden die
synergievoordelen nu op andere wijze bereikt.

Fi n a ncië I e opg ove u ítvoe ri ng soci ol e werkvoorzie n i n g ( I a nde lij k)
Met de komst van de Participatiewet heeft het Rijk niet alleen de instroom gestopt, maar is
(wordt) ook de rijksbíjdrage per SW-medewerker in een reeks van jaren naar beneden bijgesteld.
Die matiging zet gestaag door. Daarbij laat de praktijk zien dat het voor gemeenten lastig is om
een begroting en een meerjarenraming op te stellen omdat de Rijksbijdrage keer op keer wordt
bijgesteld. Het effect tot d¡t moment is, dat de ramingen in de regel negatiever zijn dan de
daadwerkelijk toegekende bedragen. Achteraf valt het dan toch weer enigszins mee. Uiteraard is
dit geen garantie voor de toekomst, maar het laat wel zien dat bij het presenteren van
meerjarenramingen een slag om de arm moet worden gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat
een onnodig negatief beeld ontstaat.

De uitvoeringspraktijk laat zien dat voor vrijwel elke gemeente ín Nederland geldt dat de socia[e
werkvoorziening niet bínnen de Rijksbijdrage kan worden uitgevoerd, Vanuít dit perspectíef is het
voorstelbaar dat de Rijksb'rjdrage de komende jaren naar boven wordt bijgesteld, als blijkt dat een

Srote groep gemeenten tekorten blijft houden. ln die zin heeft het huidige systeem kenmerken
van een 'knijp-piep'-systeem. Dat systeem zal er vermoedelijk toe leiden dat een representatíeve
bovenlaag van goed presterende gemeenten, de graadmeter voor het vaststellen van de
Rijksbijdrage wordt.

Ðe financiële druk op Westrom
Westrom en De Risse staan be¡den voor de opgave om de verlaging van de Rijksbijdrage zo veel
mogelijk te compenseren. Voor Westrom is die opgave wel wat groter dan voor De Risse. Om die
reden heeft u een fusiebesluit onder voorwaarden genomen. De door de acht gemeenten
gemaakte afspraken, zien toe op het subsidieresultaat als ook op het operationeel resultaat van
Westrom.
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Het subsidieresultaat (Rijksbijdrage minus salarissen SW-medewerkers) is door Westrom op geen
enkele wijze te beihvloeden. Ten aanzien van dit resultaat is in de fusievoorwaarden bepaald dat
de Westrom gemeenten het verschil in subsidieresultaat jaarlijks volledig compenseren (geen
einddatum).

Ten aanzien van het operationeel resultaat (opbrengsten minus bedrijfskosten) is in de fusie-
voorwaarden de afspraak gemaakt dat Westrom het operationeel resultaat tot € 800 per fte in
2017 moest hebben verbeterd. ln de rapportage over het tweede kwartaal van 2016 bent u over
de stand per l juli 2016 geìhformeerd: € 319,--. Daarbij is aangegeven dat het belangríjkste en
grootste verschil met De Risse wordt veroorzaakt door de kosten van de huisvesting. ln de
rapportage is beschreven dat dit moet worden opgelost door de kosten van de infrastructuur die
door Westrom worden ingebracht in de fusieorganisatie structureel te verlagen. Technisch zou dit
plaatsvinden door een deel van de gemeentelijke bijdrage te oormerken voor de kosten
infrastructuur. ln het bedrijfsplan wordt als voorstelopgenomen dat het niet benodigde vastgoed
en een deel van de huurkosten van het pand van Westrom aan de Hanze niet worden
meegenomen in de fusieorganisatie (aldus de kwartaalrapportage).

Vanwege de hierboven beschreven lijn maakt het al dan niet fuseren geen verschil voor de
bijdrage die van Westrom gemeenten wordt gevraagd voor de uitvoering van de sociale
werkvoorziening. De Westrom gemeenten nemen ímmers in de opzet zoals hiervoor beschreven,
met of zonder fusie, het verschil in subsidieresultaat en een deel van het operationeel resultaat
voor hun rekening.

Uit bovenstaande volgt overigens ook dat het met de huísvestingskosten gecorrigeerde
operatíoneel resultaat van Westrom vergelijkbaar is met het resultaat van De Risse.

Ùeëindigen fusie geen extra last voor Westrom
Het beëindigen van de fusie leidt níet tot een extra 'last' voor de Westrom-gemeenten. Daarbij
blijft de opgave van Westrom om het operationeel resultaat verder te verbeteren onverminderd
van kracht. Die opgave deelt Westrom met de meeste SW-bedrijven in Nederland (inclusief De

Risse). De fusie met De Risse bood daarnaast ook mogelijkheden om -relatief kleíne-
synergievoordelen te boeken op het terrein van staf en overhead. Met het beëindigen van het
fusieproces kan dit voordeel niet worden gerealiseerd. Wel ontstaan synergievoordelen in de
verbreding van de taak van Westrom. Bovendien behoeven er in geen investeringen in het
fusieproces te worden gedaan. Wat dit in z'n totaliteit voor de meerjarenbegroting van Westrom
betekent, wordt in het reguliere begrotingsproces van Westrom uitgewerkt. Uw raad wordt daar
op de voor de GR Westrom gebruikelijke wijze bij betrokken.
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Geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuuryerandering kan
realiseren

ln de raadsinformatiebrief van 4 oktober 2016 ís toegelicht dat in de twee organisaties en bij het
ambtelijk apparaat van onze gemeenten het beeld ontbreekt dat er na de fusie een betere
s¡tuatie dan voorheen ontstaat. Dit geldt logischerwijs ook voor de totstandkoming van de nieuwe
gewenste cultuur. ln de raadsinformatiebrief ís ook opgemerkt dat het stopzetten van het
fusieproces ruimte aan management en medewerkers geeft voor innovatie en ontwikkeling, zodat
zij zich beter kunnen focussen op het boeken van de resultaten voor de inwoners. Om de
gevraagde resultaten te boeken zal Westrom ook aandacht besteden aan de cultuur van de
organisatie. De komst van de nieuwe algemeen directeur, mevrouw Maas, en het fusieproces
hebben ook op dat vlak níeuwe inzichten opgeleverd en die oogst kan Westrom benutten bij de
doorontwikkeling van de organisatie.

Sint Odiliënberg,2O december 2016

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,
De secretaris, Deb

. L'Ortije mr D. de Boer-Beerta
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Portefeuillehoude(s): G.H.C. Frische

Onderurerp
Beëindiging fusieprocesWestrom en De Risse.

Samenvatting
Middels raadsinformatiebrief d.d. 23 november j.l. bent u geihformeerd over het beëindigen van het
fusieproces tussen Westrom en De Risse. Dit n.a.v. het hierover door het algemeen bestuurvan de
gemeenschappelijke regeling Westrom genomen besluit

Voorstel
Het college stelt de raad voor:
1. kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van Westrom d.d.22 november 2016 om de
voorgenomen fusie tussen Westom en De Risse te beëindigen;
2. kennis te nemen van de in het raadsvoorstel opgenomen toelichting op de overwegingen van het
algemeen bestuur in relatie tot de ontwikkeling van Westrom;
3. de fusiewerkzaamheden tussen Westrom en De Risse, zoals besloten in de openbare vergadering van
de raad van 16 april2015, tebeëindigen;
4. het raadsbesluit strekkende tot de voorgenomen fusie d.d. 16 april 2015 (nr. 412598) in te trekken.

lnleiding
Met de raadsinformatiebrief van 23 november j.l. hebben wij uw raad geihformeerd over het door het
Algemeen Bestuurvan de Gemeenschappelijke Regeling Westrom (GR Westrom) genomen besluitvan
22 november.2016. Dit besluit behelsde dat, gelet op de inzichten van de algemeen besturen van de
Gemeenschappelijke Regeling Westrom en de Gemeenschappelijke Regeling De Risse, dat:
- voor beide organisaties inmiddels de 'harde' noodzaak ontbreekt om te fuseren. De gemeenten kunnen

hun doelen ook zonder de fusie van de twee bedrijven realiseren;
- er geen gedeeld beeld is dat de fusie voordelen voor alle gemeenten met zich meebrengt en dat de

fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen;
- er geen gezamenlijke verwachting is dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan

realiseren;
- en gelet op de conclusie van de coordinatiegroep fusie d.d. 21 november 2016 dat het fusieproces dient
te worden beeindigd, besluit om de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten te vezoeken
aan de gemeenteraad het stopzetten van de fusie ter besluifuorming voor te leggen.

lnhoudeliike toelichting
ln de raadsinformatiebrief van23 november 2016 hebben wij u geihformeerd over het besluit van het
aþemeen bestuur van de GR Westrom en de voorafgaande geschiedenis. Op basis van een extem
onderzoek van Deloiüe (2013) en het rapport van Bureau Berenschot (2015) heefr u op (16 april 2015)
ingestemd met de fusie waarbij door u fusievoorwaarden zijn vastgesteld. ln februari 2016 hebben de
aþemeen besturen van De Risse en Wesûom een coördinatie./stuurgroep en een projectgroep inçsteld.
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Op 13 juli 2016 is er een bijeenkomst belegd voor alle gemeenteraden waarin de voortgang van de fusie is
toegelicht en is gemotiveerd waarom aanpassingen in het tijdschema nodig waren. Op 4 oktober 2016
heeft u van ons een brief ontvangen waarin is aangekondigd dat de projectgroep begin november 2016
een concept bedrijfsplan, een concept plan van aanpak culfuuruerandering, een concepttransitieplan, een
memo juridische documenten fusie De Risse en Westom, een concept fusieovereenkomst en een
memorandum uitgangspunten gemeenschappelijke regeling zal opleveren. Daarbij was aangegeven dat
de projectgroep vezocht om hen in de gelegenheid te stellen om aan ons college en de gemeenteraad
een presentatie te geven van de stand van zaken fusie. ln de raadsinformatiebrief van 23 november 2016
hebben wij u geihformeerd dat het college het voorstel heeft ontvangen om het fusieproces te beëindigen,
hebben wij u over de achtergronden geïnformeerd en aangekondigd dat wij een voorstel aan de
gemeenteraad voorleggen om het fusieproces tussen De Risse en Westrom te beëindigen.

Toelichting op de ovenrvegingen in relatie tot de ontwikkeling van Westrom

De harde noodzaak om te fuseren ontbreekt inmiddels
ln het Berenschot rapport van januad 2015 (hoofdstuR?, paragraaf 2.4.1) is toegelicht dat door de
Participatiewet de instoom in de sociale werkvooziening wordt beëindigd, dat de budgetten afriemen en
dat dit betekent dat de twee SW-bedrijven in de toekomst niet rneer in staat ãjn om de sociale
werkvooziening efficiënt uit te blijven voeren. Een fusie van De Risse en Westrom maakt het mogelijk
deze effecten beter op te vangen. Daarbij gaf Berenschot ook aan dat een fusie deze efiecten niet volledig
oplost, maarwel b'rjdraagt aan een oplossing vooreen periode van tien jaar. Daamaast beschreef
Berenschot dat de fusie ook helpt om één werkgeversbenadering in de regio te bewerkstelligen en dat de
oplossing perspectief biedt op een permanente oplossing.

Verbreding van de opdracht
ln het fusieproces hebben beide besturen en de twee organisaties in het tweede kwartaal van 2016 o.a.
gesproken over de (omvang van de) opdracht aan de fusieorganisatie. Op basis van de gesprekken is als
richting gekozen dat de fusieorganisatie de opdracht krijgrt om in de breedte van het sociaal domein
diensten en expertise op het tenein van werk te bieden in het belang van de inwoners van de gemeenten.
Op die manier ontstaat een nieuw participatiebedrijf waar mensen zich door en met werk verder
ontwikkelen . Deze richting is in lijn met de doelstellingen die door de Participatiewet zijn beoogd: zorgen
dat er zoveel mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk vinden ongeacht de wettelijke regeling of
voozíening waar zij gebruik van maken.

Effect van de verbreding
Het effect van de verbreding van de opdracht ís dat de twee gemeenschappelijke regelingen ook zonder
fusie in staat z¡jn om de sociale werkvooziening efficiënt uit te voeren. De ahame van de SWdoelgroep
en de daarmee samenhangende onvermijdelijketoename van de kosten, worden dan in detwee bedrijven
zelf opgevangen door de verbreding van de opdracht. Met de verbreding van de opdracht hebben beide
bedrijven voldoende massa om zelfstandig te blijven voorbestaan.

Effecten werkgeversbenaderin g
Berenschot beschrijft dat de fusie ook helpt om één werkgeversbenadering te bewerkstelligen. Een fusie
draagt hier zeker aan bij, maar ook zonder fusie z'ljn de gemeenten gehouden aan het samen met het
U\AÂ/ vormgeven van één werkgeversbenadering. ln de stuurgroep regionaal arbeidsmarlctbeleid Midden-
Limburg zijn daarover al eerder aßpraken gemaaK en die lijn wordt, met of zonder fusie, voortgezet.

Effecten op dienstverlening en samenwerking met gemeenten
Voor de dienstverlening aan de SW-medewerkers en de overige mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft het beëindigen van het fusieproces geen effecten. Met of zonder fusie wordt de
dienstverlening ingericht vanuit twee locaties: één in Weert (Risseweg) en één in Roermond (De Hanze)
Ook voor de dienstverlening aan de werkgevers is er geen verschil. Met of zonder fusie zijn er in de
arbeidsrnarktregio Midden-Limburg twee satellieten van het werkgeversservicepunt.
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Ook voor wat betreft de operationele samenwerking tussen het ambtelijk apparaat en de bedrijven is er
geen praktisch verschil. ln het fusieproces was voozien dat er na de fusie twee regelkringen (paragraaf
7.2 concept beddjfsplan) zouden ontstaan: een regelkring fusieorganisatie'Risse gemeenten en een
regelkring fusieorganisatie'Westrom. Hiermee kon de slagvaardigheid worden behouden. Het beëindigen
van hetfusieproces heeft dus evenmin een effect op dit aspect van de dagelijkse uitvoedng.

Geen (gedeeld) beeld dat de fusie betere of tenminste gelijke resultaten kan behalen
Hierboven is beschreven dat door de verbreding van de opdracht, de beide organisaties ook zonder fusie
levensvatbaarzíjn. Dit betekent niet dat de financiële problematiek van de sociale werkvoozÍening is
opgelost. Die opgave blffi bestaan, maar zou ook door de fusie niet worden opgelost. Daarvoor is de
(landelijke) problematiek te complex. Hieronder is dil toegelicht.

lnleiding op de prcblematiek
ln het Berenschot rapport is beschreven dat met de komst van de Participatiewet er prikkels bij de
gemeenten zijn gelegd. De budgetten zijn fors verminderd en het belang om mensen met een uitkering of
vooziening uit te laten stromen is nog groter. Die opgave is groot voor alle gemeenten in Nederland: ook
voor de gemeenten van Westrom en De Risse. Voor de Wesfom gemeenten is de opgave wel steviger
dan voor de Risse gemeenten, omdal het subsidie- en operationeel resultaat van de sociale
werkvooziening bij Westrom lager äjn dan bij De Risse. Ook dit aspect wordt hiema toegelicht. Het
verschil tussen Westrom en De Risse wordt door een fusie niet opgelost. Door de fusie kunnen wel
synergievoordelen optreden (delen van staf en overhead). Doorde verbreding van de opdracht naar het
bredere participatiebedrijf worden die synergievoordelen nu op andere wijze bereikt.

Financiële oryave uitvoering sociale weduæziening (landelijk)
Met de komst van de Participatiewet heefr het Rijk niet alleen de instroom gestopt, maar ís (wordÐ ook de
rijksbijdrage per SW-medevrreker in een reeks van jaren naar beneden bijgesteld. Die matiging zet
gestaag door. Daarbij laat de praklijk zien dat het voor gemeenten lastig is om een begroting en een
meerjarenraming op te stellen omdat de Rijksbijdrage keer op keer wordt bijgesteld. Het effect tot dit
moment is, dat de ramingen in de regel negatieverzijn dan de daadwerkel'rjk toegekende bedragen.
Achteraf valt het dan toch weer enigszins mee. Uiteraard is dit geen garantie voor de toekomst, maar het
laat welzien dat bij het presenteren van mee{arenramingen een slag om de arm moetworden gehouden.
Daarmee wordt voorkomen dat een onnodig negatief beeld ontstaat.

De uituoeringspraktijk laat zien dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland geldt dat de sociale
werkvooziening niet binnen de Rijksbijdrage kan worden uiþevoerd. Vanuit dit perspectief is het
voorstelbaar dat de Rijksb'rjdrage de komende jaren naar boven wordt bijgesteld, als blijkt dat een grote
groep gemeenten tekorten blijft houden. ln die zin heeft het huidige systeem kenmerken van een 'knijp
piep'-systeem. Dat systeem zal er vermoedelijk toe leiden dat een representalieve bovenlaag van goed
presterende gemeenten, de graadmeter voor het vaststellen van de Rijksbijdrage wordt.

De financiële druk apWest¡om
Wesfom en De Risse staan beiden voor de opgave om de verlaging van de Rijksbijdrage zo veel mogelijk
te compenseren. Voor Westrom is die opgave wel wat groter dan voor De Risse. Om die reden heeft u
een fusiebesluit onder voorwaarden genomen. De door de acht gemeenten gemaakte afspraken, zien toe
op het subsidieresultaat als ook op het operationeel resultaat van Westrom.

Het subsidieresultaat (Rijksbijdrage minus salarissen SW-medewerkers) is door Westrom op geen enkele
wijze te beïnvloeden. Ten aanzien van dit resultaat is in de fusievoorwaarden bepaald dat de Westrom
gemeenten het verschil in subsidieresultaat jaarlijks volledig compenseren (geen einddatum).

Ten aanzien van het operationeel resultaat (opbrengsten minus bedriþkosten) is in de fusie-voorwaarden
de afspraak gemaakt dat Westrorn het operationeel resultaat tot € 800 per fte in 2017 moest hebben
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verbeterd. ln de rapportage over het tweede kwartaal van 2016 bent u over de stand per 1 juli 201 6
geihformeerd: € 319,-. Daarbij is aangegeven dat het belangrijkste en grootste verschil met De Risse
wordt veroozaaK door de kosten van de huisvesting. ln de rapportage is beschreven dat dit moet worden
opgelost door de kosten van de infrastructuur die door Westrom worden ingebracht in de fusieorganisatie
structureel te verlagen. Technisch zou dit plaatsvinden door een deel van de gemeentelijke bijdrage te
oormerken voor de kosten infrashuctuur. ln het bedrijfsplan wordt als voorstel opgenomen dat het niet
benodigde vastgoed en een deelvan de huurkosten van het pand van Westrom aan de Hanze niet
worden meegenomen in de fusieorganisatie (ald us de kwa rtaalrapportage).

Vanwege de hierboven beschreven lijn maakt het aldan nietfuseren geen verschilvoorde bijdrage die
van Westom gemeenten wordt gevraagd voor de ufuoering van de sociale werla¡ooziening. De Westrom
gemeenten nemen immers in de opzet zoals hiervoor beschreven, met of zonder fi.rsie, het verschil in
subsidieresultaat en een deel van het operationeel resultaat voor hun rekening.

Uit bovenstaande volgt overigens ook dat het met de huisvestingskosten gecorrigeerde operationeel
resultaat van Westrom vergelijkbaar is met het resultaat van De Risse.

Beëindigen fusie geen extm lastvoorWestrom
Het beëindigen van de fusie leidt niet tot een exha 'last voor de Westrom-gemeenten. Daarbij blijft de
opgave van Westrom om het operationeel resultaat verder te verbeteren onverminderd van kracht. Die
opgave deelt Weshom met de meeste SW-bedrijven in Nederland (inclusief De Risse). De fusie met De
Risse bood daarnaast ook mogelijkheden om +elatief kleine synergievoordelen te boeken op het tenein
van staf en overhead. Met het be,ëindigen van hetfusieproces kan ditvoordeel nietworden gerealiseerd.
Wel ontstaan synergíevoordelen in de verbreding van de taak van Westom. Bovendien behoeven er in
geen investeringen in hetfusieproces te worden gedaan. Wat dit ín z'n totaliteit voor de
meerjarenbegroting van Westrom betekent, wordt in het reguliere begrotingsproces van Westrom
uitgewerkt. Uw raad wordt daar op de voor de GR Wesfom gebruikelijke wijze bij betrokken.

Geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan
realiseren
ln de raadsinformatiebrief van 4 oKober 2016 is toegelicht dat in de twee organisaties en bij het ambtelijk
apparaat van onze gemeenten het beeld ontbreekt dat er na de fusie een betere situatie dan voorheen
ontstaat. Dit geldt logischerwijs ook voor de totstandkoming van de nieuwe gewenste cultuur. ln de
raadsinformatiebrief is ook opgemerkt dat het stopzetten van het fusieproces ruimte aan management en
medewerkers geeft voor innovatie en ontwikkeling, zodatzij zich beter kunnen focussen op het boeken
van de resultaten voor de inwoners. Om de gevraagde resultaten te boeken zalWestrom ook aandacht
besteden aan de cultuur van de organisatie. De komst van de nieuwe algemeen directeur en het
fusieproces hebben ook op dat vlak nieuwe inzichten opgeleverd en die oogst kan Westrom benutten bij
de doorontwikkeling van de organisatie.

Financiêle toelichting
n.v.t.

Juridische toelichting
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Risico's
n.v.t.
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Burgerparticipatie
n.v.t.

Biigevoegde stukken
Raadsbesluit

Ter inzage liggende stukken
- Raadsinformatiebrief d.d. 2T11- 2016 inzake voorsteltot beëindigen fusieproces, kenmerk 514589
- Raadsbeslu¡t d.d. f 6-4-2015 strekkende tot de voorgenomen fusie
- Besluit AB Westrom d.d.22-11-2016 inzake voornemen beëindigen fusieproces

Burgemeester en van Echt-Susteren,

drs, G.W.T. van Balkom
secretaris
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meenteraad
Echt-susteren

Raadsbesluit
tu¡l,lr,ryrrul

De raad van de gemeente Echt€usteren,

gezien het voorstel van buçemeester en wehouders van Echt€usteren d.d. 2$.1 1-2016 met BBV
nummer515172;

gezien het advies van het algemeen bestuur van de Westrom d.d.22 november 2016;

gezien de raadsinformatiebdef d.d. 23 november2016;

Besluit:
I . kennis te nemen van het besluit van het aþemeen bestuur van Westom d.d. 22 november 2016 om
de voorçnomen fusie tt¡ssen Westom en De Risse te beëindigen;
2. kennis te nemen van de in het raadsvoorstel opgenomen toelichling op de overweginçn van het
aþemeen besh¡ur in relatie tot de ontwikkeling van Wesûom;
3. de fusiqrverkzaamheden t¡ssen Westom en De Risse, zoals besloten in de openbare vergadering
van de raad van 16 april2015, te beëindigen;
4. het raadsbesluit sfrekkende tot de voorgenomen fusie d.d. 't6 april 2015 (nr. 412598) in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 1+12-2016.

De

9S GE(tsìo.<:3ls

.H. M.J. Hessels
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'*TMEFNTFMAASGOUW.

Raadsvergadering
16-0?-2017

Agendapunt:0

Namens het college van burgemeesfer en wethouders,
De secretaris,

Voorstel tot beëindiging fusieproces Westrom en de Risse

Van: College (portefeuíllehouder Palmen)

Voorstel:
1. Kennis te nemen van het besluit van het atgemeen bestuur

van Westrom d.d. 22 november 2016.
2. Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen toelichting

op de overwegingen van het algemeen bestuur in retatie tot
de ontwikkeling van Westrom.

3. Te bestuiten het fusieproces voor De Risse en Westrom te
beëindigen.

BiJlagen: Biiqevoegd:

Ter inzage:
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Toelichting
Voorstel tot beëindiging fusieproces Westrom en de Risse

lnleidinq:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappetijke Regeling Westrom (GR Westrom) heeft op 22 november
2016 het votgende bestuit genomen:

"Gelet op de inzichten van de olgemeen besturen von de Gemeenschoppelìjke Regelíng Westrom en de
Gemeenschappelíjke Regelìng De Risse dat:
- voor beide organisaties inmiddels de 'harde' noodzaak ontbreekt om te fuseren. De gemeenten

kunnen hun doelen ook zonder de fusie van de twee bedríjven realiseren;
- er geen gedeeld beeld ís dat de fusíe voordelen voor alle gemeenten met zìch meebrengt en dat de

fusíeorganìsotie betere of tenminste gelijke resultoten voor de gemeenten kan behalen;
- er geen gezomenlijke verwachting is dat de fusìeorganísatíe de gewenste cultuurveranderìng kon

realíseren;
en gelet op de conclusie van de coördínotiegroep fusíe d.d. 21 november 2016 dat het fusíeproces dìent
te worden beëìndìgd, besluìt om de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten te verzoeken aan
de gemeenteroad het stopzetten van de fusie ter besluìtvormíng voor te leggen."

Raadsinformatiebrief van 22 november 2016
ln de raadsinformatiebrief van 22 november 2016 heeft het college de raad geihformeerd over het besluit
van het algemeen bestuur van de GR Westrom en de voorafgaande geschiedenis. Op basis van een extern
onderzoek van Detoitte (201 3) en het rapport van Bureau Berenschot (201 5) heeft de raad op 22 april 2015
ingestemd met de fusie waarbij door de raad fusievoorwaarden zijn vastgestetd. ln februari 2016 hebben
de algemeen besturen van De Risse en Westrom een coördinatie-/stuurgroep en een projectgroep
ingesteld. Op 13 juti 2016 is er een bijeenkomst betegd voor a[[e gemeenteraden waarin de voortgang van
de fusie is toegeticht en is gemotiveerd waarom aanpassingen in het tijdschema nodig waren.
Op 4 oktober2O16 is de raad geihformeerd dat de projectgroep begin november 2016 een concept
bedrijfsptan, een concept plan van aanpak cultuurverandering, een concept transitieptan, een memo
juridische documenten fusie De Risse en Westrom, een concept fusieovereenkomst en een memorandum
uitgangspunten gemeenschappetijke regeling zal opteveren. Daarbij was aangegeven dat de projectgroep
verzocht om hen in de gelegenheid te stellen om aan ons coltege en de gemeenteraad een presentatie te
geven van de stand van zaken fusie.
ln de raadsinformatiebrief van 22 november 2016 hebben wij de raad geihformeerd dat het cotlege het
voorstel heeft ontvangen om het fusieproces te beëindigen. Tevens hebben wij u over de achtergronden
geinformeerd en aangekondigd dat wij een voorstel aan de gemeenteraad voorteggen om het fusieproces
tussen De Risse en Westrom te beëindigen.
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Toelichting op de overwegingen in relatie tot de ontwikkeling van Westrom

De harde noodzaak om te fuseren ontbreekt inmiddels

ln het Berenschot rapport van januari 2015 (hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.11is toegelicht dat door de
Participatiewet de instroom in de sociale werkvoorziening wordt beëindigd, dat de budgetten afnemen en
dat dit betekent dat de twee SW-bedrijven in de toekomst niet meer in staat zijn om de sociale
werkvoorziening efficiënt uit te btijven voeren. Een fusie van De Risse en Westrom maakt het mogetijk
deze effecten beter op te vangen. Daarbij gaf Berenschot ook aan dat een fusie deze effecten niet
vottedig optost, maar wel bijdraagt aan een oplossing voor een periode van tien jaar. Daarnaast beschreef
Berenschot dat de fusie ook helpt om één werkgeversbenadering in de regio te bewerkstettigen en dat de
oplossing perspectief biedt op een permanente optossing.

Verbreding van de opdracht
ln het fusieproces hebben beide besturen en de twee organisaties in het tweede kwartaal van 2016 o.a.
gesproken over de (omvang van de) opdracht aan de fusieorganisatie. Op basis van de gesprekken is als
richting gekozen dat de fusieorganisatie de opdracht krijgt om in de breedte van het sociaal domein
diensten en expertise op het terrein van werk te bieden in het belang van de inwoners van de gemeenten
Op die manier ontstaat een nieuw participatiebedrijf waar mensen zich door en met werk verder
ontwikkelenl. Deze richting is in tijn met de doetsteltingen die door de Participatiewet zijn beoogd:
zorgen dat er zoveel mensen, met of zonder arbeidsbeperking, werk vinden ongeacht de wettelijke
regeling of voorziening waar zij gebruik van maken.

Effect van de verbreding
Het effect van de verbreding van de opdracht is dat de twee gemeenschappetijke regelingen ook zonder
fusie in staat zijn om de sociale werkvoorziening efficiënt uit te voeren. De afname van de SW-doetgroep
en de daarmee samenhangende onvermijdelijke toename van de kosten, worden dan in de twee bedrijven
zelf opgevangen door de verbreding van de opdracht. Met de verbreding van de opdracht hebben beide
bedrijven voldoende massa om zelfstandig te btijven voortbestaan.

Ef f ecte n we r kgeve r sbe nade ri ng
Berenschot beschrijft dat de fusie ook hetpt om één werkgeversbenadering te bewerksteltigen. Een fusie
draagt hier zeker aan bij, maar ook zonder fusie zijn de gemeenten gehouden aan het samen met het UWV
vormgeven van één werkgeversbenadering. ln de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeteid Midden-Limburg
zijn daarover a[ eerder afspraken gemaakt en die lijn wordt, met of zonder fusie, voortgezet.

Effecten op dienstverleníng en samenwerking met gemeenten
Voor de dienstvertening aan de 5W-medewerkers en de overige mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt heeft het beëindigen van het fusieproces geen effecten. Met of zonder fusie wordt de
dienstvertening ingericht vanuit twee locaties: één in Weert (Risseweg) en één in Roermond (De Hanze).
Ook voor de dienstvertening aan de werkgevers is er geen verschit. Met of zonder fusie zijn er in de
arbeidsmarktregio Midden-Limburg twee satellieten van het werkgeversservicepunt.

Ook voor wat betreft de operationele samenwerking tussen het ambtetijk apparaat en de bedrijven is er
geen praktisch verschil. ln het fusieproces was voorzien dat er na de fusie twee regelkringen (paragraaf
7.2 concept bedrijfsptan) zouden ontstaan: een regetkring fusieorganisatie-Risse gemeenten en een
regelkring fusieorganisatie-Westrom. Hiermee kon de slagvaardigheid worden behouden. Het beëindigen
van het fusieproces heeft dus evenmin een effect op dit aspect van de dagetijkse uitvoering.

Geen (gedeeld) beeld dat de fusie betere of tenminste gelijke resultaten kan behalen

Hierboven is beschreven dat door de verbreding van de opdracht, de beide organisaties ook zonder fusie
levensvatbaar zijn. Dit betekent niet dat de financiële problematiek van de sociale werkvoorziening is
opgetost. Die opgave btijft bestaan, maar zou ook door de fusie niet worden opgelost. Daarvoor is de
(tandetijke) probtematiek te complex. Hieronder is dit toegelicht.

1 ln het concept bedrijfsplan is dit in hoofdstuk 5 uitgewerkt.
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lnleìdíng op de problematíek
ln het Berenschot rapport is beschreven dat met de komst van de Participatiewet er prikkets bij de
gemeenten zijn getegd. De budgetten zijn fors verminderd en het belang om mensen met een uitkering of
voorziening uit te laten stromen is nog groter. Die opgave is groot voor a[[e gemeenten in Nederland: ook
voor de gemeenten van Westrom en De Risse. Voor de Westrom gemeenten is de opgave wel steviger dan
voor de Risse gemeenten, omdat het subsidie- en operationeel resultaat van de sociale werkvoorziening
bij Westrom lager zijn dan bij De Risse. Ook dit aspect wordt hierna toegelicht. Het verschil tussen
Westrom en De Risse wordt door een fusie niet opgelost. Door de fusie kunnen wet synergievoordeten
optreden (deten van staf en overhead). Door de verbreding van de opdracht naar het bredere
participatiebedrijf worden die synergievoordelen nu op andere wijze bereikt.

Fi nanci ë I e o pgave u ì tvo e r í ng soci a Ie we r kvoo rzí e ní ng ( Iand e li j k)
Met de komst van de Participatiewet heeft het Rijk niet alteen de instroom gestopt, maar is (wordt) ook
de rijksbijdrage per SW-medewerker in een reeks van jaren naar beneden bijgestetd. Die matiging zet
gestaag door. Daarbij taat de praktijk zien dat het voor gemeenten lastig is om een begroting en een
meerjarenraming op te stetten omdat de Rijksbijdrage keer op keer wordt bijgestetd. Het effect tot dit
moment is, dat de ramingen in de regel negatiever zijn dan de daadwerketijk toegekende bedragen.
Achteraf vatt het dan toch weer enigszins mee. Uiteraard is dit geen garantie voor de toekomst, maar het
laat wel zien dat bij het presenteren van meerjarenramingen een slag om de arm moet worden gehouden,
Daarmee wordt voorkomen dat een onnodig negatief beetd ontstaat.

De uitvoeringspraktijk taat zien dat voor vrijwet elke gemeente in Nederland geldt dat de sociale
werkvoor¿iening niet binnen de Rijksbijdrage kan worden uitgevoerd. Vanuit dit perspectief is het
voorstelbaar dat de Rijksbijdrage de komende jaren naar boven wordt bijgesteld, ats btijkt dat een grote
groep gemeenten tekorten btijft houden. ln die zin heeft het huidige systeem kenmerken van een 'knijp-
piep'-systeem. Dat systeem zal er vermoedetijk toe leiden dat een representatieve boventaag van goed
presterende gemeenten, de graadmeter voor het vaststelten van de Rijksbijdrage wordt.

De financiële druk op Westrom
Westrom en De Risse staan beiden voor de opgave om de vertaging van de Rijksbijdrage zo veel mogetijk
te compenseren. Voor Westrom is die opgave wel wat groter dan voor De Risse. Om die reden heeft u een
fusiebesluit onder voorwaarden genomen. De door de acht gemeenten gemaakte afspraken, zien toe op
het subsidieresuttaat ats ook op het operationeel resultaat van Westrom.

Het subsidieresultaat (Rijksbijdrage minus salarissen SW-medewerkers) is door Westrom op geen enkete
wijze te beinvtoeden. Ten aanzien van dit resultaat is in de fusievoorwaarden bepaatd dat de Westrom
gemeenten het verschit in subsidieresultaat jaartijks vottedig compenseren (geen einddatum).

Ten aanzien van het operationeel resuttaat (opbrengsten minus bedrijfskosten) is in de fusie-voorwaarden
de afspraak gemaakt dat Westrom het operationeel resuttaat tot € 800 per fte in 2017 moest hebben
verbeterd. ln de rapportage over het tweede kwartaal van 2016 is de raad over de stand per 1 juti 201ó
geihformeerd: € 319,--. Daarbij is aangegeven dat het betangrijkste en grootste verschi[ met De Risse
wordt veroorzaakt door de kosten van de huisvesting. ln de rapportage is beschreven dat dit moet worden
opgetost door de kosten van de infrastructuur die door Westrom worden ingebracht in de fusieorganisatie
structureet te vertagen. Technisch zou dit ptaatsvinden door een deel van de gemeentetijke bijdrage te
oormerken voor de kosten infrastructuur. ln het bedrijfsptan wordt als voorstel opgenomen dat het niet
benodigde vastgoed en een deel van de huurkosten van het pand van Westrom aan de Hanze niet worden
meegenomen in de fusieorganisatie (aldus de kwartaalrapportage).

Vanwege de hierboven beschreven lijn maakt het a[ dan niet fuseren geen verschil voor de bijdrage die
van Westrom gemeenten wordt gevraagd voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De Westrom
gemeenten nemen immers in de opzet zoats hiervoor beschreven, met of zonder fusie, het verschil in
subsidieresultaat en een deel van het operationeet resuttaat voor hun rekening.

Uit bovenstaande volgt overigens ook dat het met de huisvestingskosten gecorrigeerde operationeel
resultaat van Westrom vergetijkbaar is met het resultaat van De Risse.

Beëindigen fusieproces geen extra last voor Westrom
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1.
2.

3.

Het beëindigen van het fusieproces leidt niet tot een extra '[ast' voor de Westrom-gemeenten. Daarbij
btijft de opgave van Westrom om het operationeel resultaat verder te verbeteren onverminderd van
kracht. Die opgave deelt Westrom met de meeste SW-bedrijven in Nedertand (inctusief De Risse). De fusie
met De Risse bood daarnaast ook mogetijkheden om -retatief kleine- synergievoordelen te boeken op het
terrein van staf en overhead. Met het beëindigen van het fusieproces kan dit voordeel niet worden
gerealiseerd. We[ ontstaan synergievoordeten in de verbreding van de taak van Westrom. Bovendien
behoeven er geen investeringen in het fusieproces te worden gedaan. Wat dit in z'n totaliteit voor de
meerjarenbegroting van Westrom betekent, wordt in het reguliere begrotingsproces van Westrom
uitgewerkt. De raad wordt daar op de voor de GR Westrom gebruiketijke wijze bij betrokken via de P&C-
cyctus en concept jaarstukken.

Geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan
realiseren

ln de raadsinformatiebrief van 4 oktober 2016 is toegeticht dat het beetd ontbreekt dat er na de fusie een
betere situatie dan voorheen ontstaat. Dit getdt togischerwijs ook voor de totstandkoming van de nieuwe
gewenste cuttuur. ln de raadsinformatiebrief is ook opgemerkt dat het stopzetten van het fusieproces
ruimte aan management en medewerkers geeft voor innovatie en ontwikkeling, zodat zij zich beter
kunnen focussen op het boeken van de resuttaten voor de inwoners. Om de gevraagde resultaten te
boeken zal Westrom ook aandacht besteden aan de cultuur van de organisatie. De komst van de nieuwe
atgemeen directeur en het fusieproces hebben ook op dat vlak nieuwe inzichten opgeteverd en die oogst
kan Westrom benutten bij de doorontwikketing van de organisatie.

Beslispunten:

Kennis te nemen van het besluit van het atgemeen bestuur van Westrom d.d. 22 november 2016.
Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen toelichting op de overwegingen van het
algemeen bestuur in relatie tot de ontwikkeling van Westrom.
Te besluiten het fusieproces voor De Risse en Westrom te beëindigen.

Arqumenten:

3.1 Voor beide organisaties ontbreekt inmiddels de 'harde' noodzaak om te fuseren. De gemeenten
kunnen hun doelen ook zonder de fusie van de twee bedrijven reatiseren.

3.2 Er is geen gedeetd beetd is dat de fusie voordelen voor a[[e gemeenten met zich meebrengt en dat
de fusieorganisatie betere of tenminste getijke resuttaten voor de gemeenten kan behalen.

3.3 Er is geen gezamentijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cuttuurverandering kan
realiseren.

Kanttekeninqen:

Niet van toepassing

Samenhanq met andere Beleidsdocumenten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Financiën

Niet van toepassing

Planning en uitvoerinq:

Niet van toepassing
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Biilaqen:

Geen

Af de Ií ng: O ntwì kke lì ng

R1 7.1 098 Rvst-6



,h'h* FFNîF
MAASGOUW.

Raadsvergadering 1 6-02-2017

BESLUIT
beëindiging fusieproces Westrom en de Risse

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van Westrom d.d. 22
november 2016.

2. Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen toetichting op de overwegingen van
het algemeen bestuur in relatie tot de ontwikketing van Westrom.

3. Te bestuiten het fusieproces voor De Risse en Westrom te beë,indigen.

Atdus bestoten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 16-02-2017.

De raad voornoemd;
De griffier, De voorzitter,

H.M.L. van Soest S.H.M. Strous

R17.1098 Rvst-7





VOORSTEL AAN DE RAAD: vERGADERING d.d. 13 december 2016
NR.: Rl-l6-00217

Portefeuillehouder 1

Portefeuillehouder 2
Datum
Bijlage(n)
Programma

Deelprogramma

; Wethouder Geraats Afdeling : DVL

Niet van toepassing Auteur ¡ R. Smeelen

¡ 22 november2016 Doorkiesnr. ¡ (0a95) 677111

; 1. lnformatievoorziening 23 november 2016
'. 3. Zorgzame leefbaarheid

: 3.3 De drie D's: Decentralisatie Wmo. Jeugdzorg en Pafiicipatiewet

Onderwerp: Beëindigen fusieproces de Risse en Westrom Agendapunt 18a.

2016-74Raadsvoorstel-
nummer

Voorstel:
1. Kennis te nemen van de overwegingen om het fusieproces te beëindigen;
2. ln te stemmen met de conclusie dat een fusie op dit moment niet realistisch is en;
3. Te besluiten tot beëindiging van het fusieproces.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris, De burgemeester,

drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers

1



Rapportage bij Raadsvoorstel d.d. 13 december 2016

Voorstel
1. Kennis te nemen van de overwegingen om het fusieproces te beëindigen;
2. ln te stemmen met de conclusie dat een fusie op dit moment niet realistisch is en;
3. Te besluiten tot beëindiging van het fusieproces.

Inleiding
De coördinatie/stuurgroep fusie heeft op 21 november 2016 de conclusie getrokken dat het fusieproces tussen
de Risse en Westrom dient te worden beëindigd. Hieraan voorafgaand waren de besturen van de Risse en
Westrom op 17 november afzonderlijk van elkaar tot de conclusie gekomen dat het draagvlak voor de fusie bij
de gemeenten en bij de organisaties niet toenam, maar afnam. Via de informatievoorziening bent u op 23
november 2016 op de hoogte gesteld van het voorstelom de fusie te beëindigen. Op 29 november 2016 volgde
hierop tijdens de themaraad een toelichting.

Argumenten
De belangrijkste argumenten om de fusie te beëindigen, zoals ook geformuleerd in de informatievoorziening (zie
bijlage), zijn:
1. Voor beide organisaties ontbreekt inmiddels de 'harde' noodzaak om te fuseren. De gemeenten kunnen hun
doelen ook zonder de fusie van de twee bedrijven realiseren;
2. Er is geen gedeeld beeld dat de fusie voordelen voor alle gemeenten met zich meebrengt en dat de
fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen;
3. Er is geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan realiseren.

Elk fusieproces vraagt investeringen in tijd en geld en dus gaan de kosten voor de baat uit. Om deze
investeringen te doen is het noodzakelijk dat er een gezamenlijk beeld bestaat dat er na de fusie een betere
situatie ontstaat dan voorheen. Dat gezamenlijke beeld ontbreekt in de twee organisaties. Het is dan niet
mogelijk om met volle kracht het proces tot een goed einde te brengen. Het doorzetten van de fusie gaat dan
ten koste van de ontwikkeling en resultaten van de dienstverlening voor onze inwoners met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de transformatie van het soc¡aal domein met kracht moet worden voorgezet
is het belangrijk dat management en medewerkers in beide organisaties zich kunnen blijven focussen op het
boeken van de resultaten voor de inwoners.

Kanttekeningen
De beëindiging van de fusie betekent dat de Risse stappen moet zetten om op eigen kracht door te ontwikkelen
naar een breed Participatiebedrijf waar mensen zich door en met werk verder ontwikkelen. Het college heeft het
bestuur van de Risse gevraagd om hiertoe een plan van aanpak te ontwikkelen en dit uiterlijk tweede kwartaal
2017 op te leveren.

Bijlagen
1. lnformatievoorziening 23 november 2016

2



Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nedenveert

Overwegende dat:
¡ de'harde' noodzaak om de Risse en Westrom te fuseren ontbreekt en gemeenten hun doelen ook

zonder de fusie kunnen realiseren.
. Er geen gedeeld beeld is dat de fusie voordelen voor alle gemeenten met zich meebrengt en dat de

fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen.
. Er geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan

realiseren.

Gezien het voorstel nr.9 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016.

Gelet op de overwegingen zoals geformuleerd in de informatievoorziening van 23 november 2016.

Besluit

1. Kennis te nemen van de overwegingen om het fusieproces te beëindigen;
2. ln te stemmen met de conclusie dat een fusie op dit moment niet realistisch is en;
3. Te besluiten tot beëindiging van het fusieproces.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Raadsvergadering d.d. 13 dec 2016,

De raadsgriffier, De voorzitter,

E.G. Schrier H.F.M. Evers
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lnformatiebrief

Aan de gemeenteraad van de gemeente Nederweert

Onderwerp Voorstel om fusieproces De Risse en Westrom te beëindigen

Datum 22 november 2016

Geachte leden van de raad,

lnleiding
Op 4 oktober 2016 hebben wij u per brief geinformeerd over de actuele stand van zaken over het
fusieproces. Op 21 november 2016 heeft de coördinatie/stuurgroep fusie de afzonderlijke colleges
van B&W voorgesteld om aan u het voorstel te doen het fusieproces te beëindigen. ln deze brief in-

formeren wij u over de achtergronden en stellen wij u voor om het fusieproces tussen De Risse en

Westrom te beëindigen.

Geschiedenis
ln 2013 hebben de beide algemeen besturen van De Risse en Westrom de opdracht gegeven tot het

uitvoeren van een extern onderzoek (Deloitte) naar de meerwaarde van fusie van beide bedrijven.
Het rapport is in het najaar van 2013 voorgelegd aan de gemeenteraden. Naar aanleiding hiervan
hebben de gemeenten een vervolgonderzoek in laten stellen door bureau Berenschot. Daarbijzijn, op
uitnodiging van de colleges, door de gemeenteraden randvoorwaarden en aandachtspunten meege-
geven. ln januari 2015 heeft bureau Berenschot het eindrapport opgeleverd. Het rapport is via de
algemeen besturen van beide bedrijven voorgelegd voor bespreking in colleges en gemeenteraden.

ln hel kader van de intensivering van de onderlinge samenwerking in de arbeidsmarktregio hebben
de acht bij De Risse en Westrom betrokken gemeenteraden in maart en april 2015 kennis genomen

van het rapport en onder voorwaarden besloten tot een fusie van beide bedrijven. De gemeenteraden

hebben nagenoeg eensluidende besluiten genomen.

De gemeenten beoogden hiermee de positie van het re-integratiebedrijf in de regio te versterken, de
financiële en operationele kwetsbaarheid van de huidige organisaties te verminderen en tevens een
eff iciencyslag te bewerkstelligen.

Fusievoorbereiding
Na de besluiten van de gemeenteraden hebben de algemeen besturen een stuurgroep ingesteld. De
stuurgroep heeft aan een projectgroep, bestaande uit de directeur van De Risse, de directeur van
Westrom en de bestuurssecretaris van Westrom, de opdracht gegeven de fusie voor te bereiden. Het
jaar 2015 is benut om in beide organisaties te werken aan de fusievoorwaarden. ln februari 2016 is
de projectgroep gestart met de uitvoering van het plan van aanpak fusievoorbereiding. De project-
groep heeft daarbij een extern adviseur betrokken. Op 23 mei 2016 heeft de projectgroep met de
twee algemeen besturen en de RvC besproken dat het proces meer tijd vraagt en de fusie niet op
1 januari 2017 kan worden afgerond. Op 13 juli 2016 is er een bijeenkomst belegd voor alle gemeen-

teraden waarin dit is toegelicht. ln september 2016 is het proces op onderdelen aangepast. Het colle-
ge heeft u daarover geinformeerd per brief (dagtekening 4 oktober 2016). Conform de lijn die in deze
brief is opgenomen heeft de projectgroep eind oktober een concept bedrijfsplan, een concept plan



van aanpak cultuurverandering, een concept transitieplan, een memo juridische documenten fusie De
Risse en Westrom, een concept fusieovereenkomst en een memorandum uitgangspunten gemeen-

schappelijke regeling opgeleverd. Deze documenten zijn door de extern adviseur fusie namens de
coördinatie-/stuurgroep aan het college voorgelegd met het verzoek om de projectgroep fusie in de
gelegenheid te stellen om aan het college en de gemeenteraad een presentatie te geven van de
stand van zaken fusie. Daarbij heeft de projectgroep gevraagd om de hiervoor opgesomde zes do-
cumenten ter beschikking te stellen aan de gemeenteraden als achtergrondinformatie. Gelet op on-
derstaande overwegingen achten wij het niet meer functioneel om u de documentatie te laten toeko-
men. Uiteraard kunt u de stukken alsnog krijgen indien gewenst.

Ovenregingen bij het voorstel om fusieproces te beëindigen
Er is de afgelopen twee jaar door de projectgroep, beide organisaties en de ambtelijke ondersteuning
vanuit de gemeenten hard gewerkt en veel geinvesteerd om de beoogde doelen te realiseren. Toch
concluderen de twee algemeen besturen dat het draagvlak voor de fusie zowel bij de gemeenten als
ook in de twee organisaties zelf niet toeneemt, maar afneemt. Beide besturen hebben de afgelopen
weken de ontstane situatie geanalyseerd en op 17 november 2016 in eigen kring besproken.

De besturen zijn tot het volgende inzicht gekomen:

- Voor beide organisaties ontbreekt inmiddels de 'harde' noodzaak om te fuseren. De gemeenten

kunnen hun doelen ook zonder de fusie van de twee bedrijven realiseren;
- Er is geen gedeeld beeld dat de fusie voordelen voor alle gemeenten met zich meebrengt en

dat de fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen;
- Er is geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering

kan realiseren.
De besturen hechten er wel aan om te benoemen dat het fusieproces veel goede effecten heeft ge-

had, hetgeen betekent dat de beide bedrijven in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg verder gaan

met de ontwikkeling van het werk en daarin van elkaar zullen blijven leren.

ln de coördinatie/stuurgroep fusie d.d.2'l november jl. heeft het vorenstaande tot de gezamenlijke
conclusie geleid dat het doorzetten van de fusie niet tot de beoogde doelen zal leiden.

Elk fusieproces vraagt investeringen in tijd en geld en dus gaan de kosten voor de baat uit. Om deze
investeringen te doen is het noodzakelijk dat er een gezamenlijk beeld bestaat dat er na de fusie een
betere situatie ontstaat dan voorheen. Dat gezamenlijke beeld ontbreekt in de twee organisaties. Het
is dan niet mogelijk om met volle kracht het proces lot een goed einde te brengen. Het doorzetten van

de fusie gaat dan ten koste van de ontwikkeling en resultaten van de dienstverlening voor onze inwo-
ners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de transformatie van het sociaal domein
met kracht moet worden voorgezet is het belangrijk dat management en medewerkers in beide orga-
nisaties zich kunnen blijven focussen op het boeken van de resultaten voor de inwoners.

Toelichting gemeenteraad

De coördinatie-/stuurgroep had het voornemen om in de maanden november en december de ge-

meenteraden te informeren over de stand van zaken in het fusieproces.

Zoals al eerder voorgesteld, was dit voorzien in de themaraad van 29 november 2016. Graag stellen
we u dan in de gelegenheid om nadere vragen te stellen en een toelichting te vragen.



Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nederweert,
De secretaris, De burgemeester,

drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers





Raadsbesluit

De raad van de gemeente Nedenreert

Overwegende dat:
. de'harde' noodzaak om de Risse en Westrom te fuseren ontbreekt en gemeenten hun doelen ook

zonder de fusie kunnen realíseren.
. Er geen gedeeld beeld is dat de fusíe voordelen voor alle gemeenten met zich meebrengt en dat de

fusieorganisatie betere of tenminste gelijke resultaten voor de gemeenten kan behalen.
r Er geen gezamenlijke verwachting dat de fusieorganisatie de gewenste cultuurverandering kan

realiseren.

Gezien het voorstel nr.2A16-74 van het college van burgemeester en wethouders d.d.22 november 2016.

Gelet op de overwegingen zoals geformuleerd in de informatievooziening van 23 november 2016.

Besluit

l. Kennis te nemen van de ovenregingen om het fusieproces te beëindigen;
2. ln te stemmen met de conclusie dat een fusie op dit moment niet realistisch is en;
3. Te besluiten tot beëindíging van het fusieproces.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 6,

De

E.G. H Evers

De




