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Beantwoording vragen de heer van Dooren – raadslid DUS Weert inzake het raadsvoorstel 

(concept) Wijzigingsbesluit GR Werkvoorzieningschap Risse Groep 

 

 

1. Artikel 1 - ‘De instelling van De Risse Holding is aan het AB. De GR is niet bindend voor de 

Holding’. Wat betekent dit juridisch, inhoudelijk en financieel? Is deze wijziging van invloed 

op de rol van de raad? 

Antwoord: Deze wijziging betekent dat de Holding als zodanig wordt beheerst door de wet 

(Burgerlijk Wetboek) en de statuten. Dat was zo en dat blijft zo. In die zin is dat geen 

verandering. Dit betekent dan ook dat de instelling van de Holding en alles wat daarmee 

samenhangt in de statuten moet worden geregeld en niet in de GR. Dit heeft geen financiële 

consequenties. En ook geen invloed op de rol van de raad.   

 

2. Artikel 2 - ‘De vorm wordt omgezet van openbaar lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie’. 

Verandert daarmee de verhouding tussen het Schap en de deelnemende gemeenten? Wat 

betekent deze verandering voor de zeggenschap van de deelnemende gemeenten mbt de 

uitvoerende taken van de werkmaatschappijen vallend onder de Holding BV? 

Antwoord: De verhoudingen tussen het werkvoorzieningschap en de deelnemende 

gemeenten blijven ongewijzigd. De zeggenschap over de werkmaatschappijen vallend onder 

de Holding ligt voortaan bij alle zes de bestuurders van de bedrijfsvoeringsorganisatie en 

niet enkel bij de leden van het Dagelijks Bestuur. 

 

3. Artikel 21 - ‘De uittredingsbepalingen zijn aangepast. Dit heeft geleid tot een ingrijpende 

wijziging en toevoeging van de artikelen 22-24’. Welke ingrijpende wijziging is dit? En welke 

gevolgen heeft deze ingrijpende wijziging voor de deelnemende gemeenten, zowel juridisch, 

inhoudelijk, financieel of anderszins? 

Antwoord: De ingrijpendheid van de wijziging zit met name in de omvang, in die zin dat het 

aantal artikelen is uitgebreid van 1 naar 3. Hierin is vastgelegd via welke procedure de 

kostenberekening bij uittreding wordt gemaakt, hoe deze wordt berekend en hoe en 

wanneer deze betaald moet worden. Daarmee wordt het voor gemeenten voorspelbaarder 

wat de gevolgen van uittreding zullen zijn. 

 

4. Financiële gevolgen - ‘Dit raadsvoorstel heeft geen directe financiële gevolgen’. 

Heeft het raadsvoorstel wel indirecte financiële gevolgen? 

Antwoord: Met betrekking tot het algehele voorbereidingstraject om te komen tot het 

(concept) wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling zijn door De Risse kosten gemaakt 

in de vorm van bijvoorbeeld advieskosten. Ook zal de implementatie van het 

wijzigingsbesluit voor De Risse kosten met zich mee kunnen brengen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan notariële kosten voor het deponeren van de geactualiseerde statuten. 

 

5. Algemene vraag: Wat is de kern van de voorgestelde wijzigingen? En wat is de belangrijkste 

wijziging in de verhouding tussen de Gemeenten, het Schap, De Holding en de 

Werkmaatschappijen? 

Antwoord: Deze vraag zal in de presentatie worden toegelicht. 


