
Punt 4 . : Besluitvorming toekomst 
S O W E C O / uittreding gemeente 
Hellendoorn 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
In juli 2011 hebben de gemeenteraden van de zes gemeenten die aan de gemeenschappelijke 
regeling (GR) SOWECO deelnemen, een principe-bes/uit genomen om de GR SOWECO te 
beperken tot alleen het beschut werken vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wswj. 
Op basis van business cases heeft het dagelijks bestuur (DB) van SOWECO vastgesteld dat dit 
niet de gewenste richting is voor de toekomstige uitvoering van de Wsw. Het dagelijks bestuur 
van SOWECO heeft vervolgens een nieuw beleidskader opgesteld en enkele opdrachten 
geformuleerd. Dat heeft onder meer geresulteerd in een nieuw meerjarenplan SOWECO NV 2013-
2017 en een onderzoek naar de gevolgen van uittreding per gemeente. 
Daarnaast hebben de gemeenteraden van de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten in 
december 2011 een motie aangenomen, wat heeft geleid tot een rapport over de mogelijkheden 
van lokale uitvoering Wsw. 
Het dagelijks bestuur van SOWECO heeft in februari 2012 vastgesteld dat het meerjarenplan van 
SOWECO NV niet voldoet aan het kader zoals vastgesteld door het bestuur. Verder hebben de 
colleges van B& W van Hellendoorn en Rijssen-Holten hun voorkeur uitgesproken voor de lokale 
uitvoering van de Wsw boven het blijven participeren in SOWECO. 
Wij stellen u voor in te stemmen met de keuze voor een lokale uitvoering van de Wsw en een 
verzoek tot uittreding in te dienen bij de GR SOWECO. 

• Raadsbesluit 4 juli 2011 over principe-besluit toekomst S O W E C O ; 
• Raadsbesluit 13 december 2011 over onderzoek mogelijkheden en kosten van lokale 

uitvoering W s w . 

Aanleiding: 
In uw vergadering van 4 juli 2011 heeft uw raad besloten om in te stemmen met het 
voorgenomen besluit om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) S O W E C O uitsluitend de 
verantwoordelijkheid te geven voor het uitvoeren van het beschut werken vanuit de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw), waarbij het definitieve besluit afhankelijk zou zijn van de uitwerking van 
een business case en een transformatieplan. 
Verder hebt u ingestemd met het besluit van het college om tegelijkertijd te starten met een 
onderzoek naar de mogelijkheden van privatisering van onderdelen van SOWECO NV, die geen 
relatie hebben met het uitvoeren van het beschut werken. 

In november 2011 zijn de gemeenteraden van de zes in de GR S O W E C O participerende 
gemeenten geïnformeerd over de uitkomsten van deze onderzoeken. Daarbij zijn met name de 
volgende stukken gepresenteerd: 
1. Business case SOWECO-beschut ; 
2. Business case SOWECO-pr ivaat ; 

Gezien het verwachte structurele exploitatietekort van SOWECO-beschut (ongeveer € 6 min. in 
2015) , de beperkte toegevoegde waarde van SOWECO-pr ivaat, en het ontbreken van een 
oplossing voor de doelgroep niet-beschut heeft het dagelijks bestuur van de GR SOWECO 
geconcludeerd dat dit niet de gewenste richting is voor de toekomstige uitvoering van de W s w . 

Opdracht: 
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Het dagelijks bestuur van SOWECO heeft vervolgens op 1 5 december 2011 een kader opgesteld, 
met het oog op een financieel gezonde uitvoering van de W s w . Centrale uitgangspunten hiervan 
zijn: 

1. ingaande 1 januari 2012 geen nieuwe sw-geïndiceerden te laten instromen in de GR 
S O W E C O ; 

2. de opdracht richting SOWECO NV om de komende vijf jaren (te starten uiterlijk 1 
januari 2013) het aantal arbeidsjaren (AJ) sw-medewerkers, werkzaam bij S O W E C O , 
minimaal met 10% per jaar terug te dringen; 

3. de opdracht richting SOWECO NV om de komende vijf jaren (te starten uiterlijk 1 
januari 2013 , en te realiseren uiterlijk in 2017) de huidige kostprijs per arbeidsjaar (AJ) 
te verlagen naar € 24 .000, - of minder. 

Op basis van deze uitgangspunten heeft het dagelijks bestuur van S O W E C O een aantal 
opdrachten geformuleerd, die begin februari 2012 hebben geresulteerd in oplevering van de 
volgende stukken: 

1. Meerjarenplan S O W E C O NV 2013-2017 (opgesteld door directie S O W E C O NV); 
2. Rapportage onderzoek gevolgen uittreding per gemeente (opgesteld door bureau 

Langedijk SWO), nadien (18-2-2012) aangevuld met een rapportage onderzoek 
gevolgen opheffing GR S O W E C O ; 

3. Rapport flexibilisering verdeelsleutel S O W E C O (opgesteld door een regionale 
ambtelijke werkgroep). 

Daarnaast heeft uw raad op 13 december 2011 unaniem een motie aangenomen waarin het 
college wordt opgedragen een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden en 
de kosten van lokale uitvoering van de W s w , mogeiijk in samenwerking met de gemeente 
Rijssen-Holten. 
Ter uitvoering van deze opdracht is begin februari 2012 de rapportage Onderzoek lokale 
uitvoeringsmogelijkheden W s w in de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten aangeboden, 
voorzien van een concept-meerjarenbegroting. Op ons verzoek is deze meerjarenbegroting nader 
uitgewerkt en is een second opinion gevraagd bij bureau Langedijk SWO ter beoordeling van het 
plan en de bijbehorende begroting. Deze laatste stukken zijn u begin maart ter hand gesteld. 

Doelstelling: 
Afronding van de besluitvorming over de toekomstige uitvoering van de W s w in de gemeente 
Hellendoorn en duidelijkheid te geven over de toekomstige rol van S O W E C O in deze gemeente. 

Mogelijke oplossingen: 

3.1. Meerjarenplan SOWECO NV 2013-2017. 
Het meerjarenplan 2013-2017 van S O W E C O NV leidt tot de volgende conclusies: 

• Met diverse maatregelen in de bestaande bedrijfsvoering kan de bijdrage maximaal 
terug naar € 26.000, - per arbeidsjaar (fase 1); 

• De bijdrage kan verder dalen naar € 24.000, - per arbeidsjaar als nieuwe activiteiten 
aan S O W E C O kunnen worden toegevoegd, zoals dagbesteding op grond van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en uitvoering Wet Werken naar 
Vermogen (WWNV) (fase 2). 

Op 13 februari 2012 heeft het dagelijks bestuur van S O W E C O geconcludeerd dat dit plan niet 
voldoet aan het eerder vastgestelde bestuurlijk kader van de GR en dat daarmee niet kan worden 
ingestemd, omdat: 

1. geen daling van het aantal arbeidsjaren met 1 0 % per jaar, of een daarmee 
vergelijkbaar financieel resultaat wordt bereikt, waardoor de gemeenten in 2017 nog 
steeds ruim 75 % van het participatiebudget aan de uitvoering van S O W E C O moeten 
besteden en er nauwelijks geld overblijft voor de re-integratie van mensen met een 
uitkering. 
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2. het plan van S O W E C O NV uitgaat van extra inkomsten van het bedrijf uit extra 
uitbestedingen door de gemeenten op het gebied van A W B Z , re-integratie en andere 
taken, die echter hoogst onzeker zijn en daarom niet in dit plan thuis horen. 

3. het plan van S O W E C O NV onvoldoende stuurt op verlaging en/of afstoting van vaste 
lasten, maar teveel leidt tot verschuiving van vaste lasten en risico's van de NV naar 
de GR. 

4. de structuuroplossing die S O W E C O NV in haar plan voorstelt leidt tot een verdere 
disbalans tussen de verantwoordelijkheden en de sturingsmogelijkheden van de 
gemeenten en het bedrijf. 

Wij voegen hieraan toe dat het toewijzen van extra taken vanuit de A W B Z , W M O en Wet Werken 
naar Vermogen (WWNV) niet past in het beleid van onze gemeente om hier zelf regie op te 
voeren en te kiezen voor een zo lokaal mogelijke uitvoering (op dit terrein zijn in onze gemeente 
ook diverse plaatselijke instellingen actief). 

3.2. Onderzoek gevolgen uittreding per gemeente. 
Voor het berekenen van de financiële gevolgen van uittreding per gemeente heeft het dagelijks 
bestuur van S O W E C O opdracht verstrekt aan bureau Langedijk S W O . Dit bureau heeft op 6 
februari 2012 zijn advies uitgebracht. De uittredingskosten per gemeente zijn berekend op basis 
van drie invalshoeken: de overdracht van de eigen SW-medewerkers, de gevolgen voor het 
exploitatieresultaat en frictiekosten (zoals afvloeiing personeel). 
Door de verschillen in Sw-populatie zijn de uitkomsten per gemeente behoorlijk verschillend. In 
ons geval komt de afkoopsom voor Hellendoorn neer op € 1.197.000,- en voor Rijssen-Holten 
op € 470 .000 , - . Opgemerkt wordt dat deze afkoopsom kan worden verminderd door bijvoorbeeld 
overname van personeel en/of gebouwen. 

Het advies van bureau Langedijk SWO is op 8 februari 2012 gepresenteerd in de 
bestuursvergadering van S O W E C O . Op 13 februari 2012 heeft het dagelijks bestuur vastgesteld 
dat dit rapport conform opdracht is opgeleverd. Het bestuur beschouwt de uitkomsten van deze 
opdracht als uitgangspunt voor eventuele onderhandelingen over uittreding. Tijdens deze 
onderhandelingen kan op onderdelen worden afgeweken van het rapport. Deze afwijking zal goed 
beargumenteerd moeten worden en kan alleen binnen redelijk en billijk geachte marges 
plaatsvinden. Het bestuur is wel van mening dat bij onderhandelingen over uittreden, nader 
ingezoomd moet worden op de post vastgoed, gelet op de huidige markt. 

Aanvullend op dit rapport is inmiddels een rapportage onderzoek gevolgen opheffing SOWECO 
uitgebracht, waarin onder meer nader wordt ingegaan op de waardering van het vastgoed. Deze 
rapportage en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen worden betrokken bij de 
onderhandelingen over uittreding van gemeenten. 

3.3. Onderzoek lokale uitvoeringsmogelijkheden in Hellendoorn en Rijssen-Holten, met second 
opinion van bureau Langedijk SWO. 
Omdat de moties van deze gemeenten gelijkluidend waren, is gekozen voor een gezamenlijk 
onderzoek, wat vertaald is in één gezamenlijke rapportage voor beide gemeenten. De 
bijbehorende begroting is per gemeente afzonderlijk opgesteld, echter op basis van gezamenlijke, 
eensluidende uitgangspunten. 

In de rapportage worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor een lokale uitvoering van de 
W s w . De conclusie luidt dat hiervoor goede mogelijkheden worden gezien. Daarbij heeft het onze 
voorkeur om de uitvoering en begeleiding zoveel mogelijk bij één externe partij neer te leggen. De 
formele werkgeversrol komt hierbij voor wat betreft de Sw-medewerkers bij de gemeente te 
liggen (op grond van de wet is de gemeente hier rechtstreeks verantwoordelijk voor). 
Uitgangspunt is echter dat alle P&O-taken die hieruit voortvloeien kunnen worden uitbesteed. 
Door deze aanpak blijven de organisatorische gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zeer 
beperkt. 
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Een belangrijk gegeven voor de lokale uitvoering is de omstandigheid dat zowel in Nijverdal als in 
Rijssen al een lokale afdeling van S O W E C O gevestigd is (Multipack). Mede ten behoeve van een 
zo geruisloos mogelijke overgang naar de nieuwe situatie is in de plannen uitgegaan van 
voortzetting van het gebruik van de bestaande gebouwen in de beide gemeenten (zowel 
Multipack als ook de groen-locaties). 

Het bureau Langedijk SWO heeft op 21 februari 2012 een second opinion over dit plan 
uitgebracht. De beoordeling door dit bureau komt er op neer dat de beleidskeuze voor lokale 
uitvoering van de W s w als uitvoerbaar wordt beschouwd, gezien: 

• de geschetste mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven; 
• de al bestaande lokale vestigingen voor beschut en groen; 
• de mogelijkheden van inzet van een hiervoor geschikt re-integratiebedrijf met kennis 

van en contacten op lokaal niveau. 

In het rapport worden zowel de belangrijkste voorwaarden en kansen, als ook de risico's voor de 
lokale uitvoering kort en bondig geschetst. Het rapport sluit af met conclusies/aanbevelingen, 
waaronder het advies om de uitvoering van de W s w te plaatsen in de context van de integrale 
benadering voor de totale WWNV-doelgroep, en te zorgen voor een goede selectie van re-
integratiebedrijven op basis van adequaat opdrachtgeverschap door de gemeenten. 

Wij onderschrijven deze adviezen en merken ten aanzien van de kansen en risico's op dat deze in 
beide scenario's aanwezig zijn, zowel bij keuze voor lokale uitvoering, als ook in geval van blijven 
binnen de GR S O W E C O . Verder concluderen wij dat het plan voor de lokale uitvoering van de 
W s w inhoudelijk - in ieder geval ten aanzien van de hoofdlijnen - niet gewijzigd hoeft te worden. 

3.4. Begroting 2074-2018 voor de lokale uitvoering Wsw, met second opinion Langedijk. 
Op grond van de bepalingen in de GR SOWECO is uittreding in principe pas mogelijk ingaande 
2014. Om die reden is voor de lokale uitvoering een meerjarenbegroting 2014-2018 opgesteld, 
gebaseerd op de gegevens van 2012 . 

Voor deze begroting zijn enkele uitgangspunten geformuleerd, onder meer ten aanzien van 
instroom (0 %), natuurlijke uitstroom (4 %) en door- en uitstroom (gemiddeld 6 %). Dit komt 
overeen met het kader dat aan S O W E C O is gesteld. In de begroting zijn zowel de 
uitvoeringskosten als de mogelijk te behalen opbrengsten geraamd. Verder is een stelpost 
opgenomen voor extra gemeentelijke taken (met name wachtlijstbeheer en afrekening van de 
rijkssubsidies). Tenslotte wordt voor de langere termijn rekening gehouden met de toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot de W s w , waaronder de krimp van het aantal Sw-plaatsen. Op 
den duur zal dit moeten leiden tot vermindering van de overhead. 

De meerjarenbegroting biedt goede perspectieven om financieel binnen ongeveer 5 jaar uit te 
komen op een subsidie van omstreeks € 23.000, - per A J (voigens de huidige meerjarenbegroting 
is in 2018 een bedrag van € 2 3 . 4 0 0 , - nodig). Dit perspectief is aanmerkelijk positiever dan de 
meerjarenbegroting van S O W E C O . 

Het bureau Langedijk SWO heeft op 1 maart 2012 hun second opinion over deze begroting 
aangeboden. Zij komen tot de conclusie dat de kosten en de door- en uitstroom goed zijn 
geraamd, maar dat vraagtekens worden gezet bij de geraamde hogere tarieven bij individuele en 
groepsdetacheringen. Dit speelt met name voor de verhogingen vanaf 2016 . 

Wij merken hierbij op dat het niet doorvoeren van verhogingen tot grotere tekorten in de 
komende jaren gaat leiden. Anderzijds kan een dergelijk tekort worden voorkomen door het 
realiseren van een grotere doorstroming dan tot dusver is geraamd. 
Met betrekking tot dit punt hebben wij besloten deze tarieven voorlopig nog niet te wijzigen, 
maar dit in de komende maanden nader te bezien in relatie tot de voorbereiding van de 
gemeentebegroting 2013 e.v.. 
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Voorgestelde oplossingen: 
Zoals blijkt uit dit voorstel zijn in de afgelopen periode verschillende scenario's en alternatieven 
voor de uitvoering van de W s w onderzocht. Uit afweging van al deze alternatieven zijn wij tot 
een afweging van voor- en nadelen gekomen. Wij baseren ons hierbij op de in eerdere stukken 
genoemde uitgangspunten ten aanzien van de uitvoering van de W s w : 

• zo lokaal mogelijke uitvoering (zoveel mogelijk in de eigen omgeving); 
• zo regulier mogelijk werken (werken aan door- en uitstroom); 
• binding met het bedrijfsleven (zowel voor opdrachten als voor uitstroom); 
• eenvoudige structuur (weinig overhead); 
• sturingsmogelijkheden voor de gemeente (flexibiliteit in uitvoering); 
• uitvoering zoveel mogelijk binnen de rijkssubsidie (deze subsidie wordt verlaagd tot € 

22.000, - per arbeidsjaar ingaande 2015) ; 
• zekerheid bieden aan de SW-werknemers (oplossing voor alle zittende SW'e rs , zowel 

beschut als niet beschut). 

Met het plan inzake de lokale uitvoering van de W s w wordt naar onze mening een goede basis 
gelegd om deze wet in de toekomst in onze gemeente uit te voeren, rekening houdend met de 
wettelijke ontwikkelingen. Bovendien wordt op deze manier een goede integratie met de 
(eveneens lokale) uitvoering van de W W N V en de A W B Z mogelijk. Verder wijzen wij op de 
geschetste financiële voordelen bij lokale uitvoering van de W s w , ten opzichte van uitvoering via 
S O W E C O . Tenslotte kan gebruik gemaakt worden van de herstructureringsbijdrage van het rijk 
ter (gedeeltelijke) financiering van de afkoopsom van uittreden en de opbouw van de lokale 
voorziening. 

Gelet hierop hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor de lokale uitvoering van de W s w (in 
samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten) boven het blijven participeren in de 
gemeenschappelijke regeling S O W E C O . Daarom wordt u voorgesteld te besluiten tot uittreding 
uit de GR S O W E C O , uitgaande van het betalen van een afkoopsom op basis van het advies van 
bureau Langedijk S W O . 

Communicatie: 
Na de eerste communicatie op 21 februari 201 2 is een informatieavond voor de Sw-
medewerkers uit onze gemeente gehouden op 19 maart 2012 . Met SOWECO NV zijn goede 
afspraken gemaakt over hun ondersteunende rol bij de communicatie richting medewerkers. 

Verder is het cliëntenplatform Werk en Inkomen inmiddels over uw voornemen geïnformeerd. Het 
platform heeft deze voorstellen besproken in de vergadering van 20 maart 2012 . Het 
cliëntenplatform geeft aan dat het op basis van de stukken logisch is om uit te treden en de SW-
werkzaamheden zelf ter hand te nemen. Het is de vergadering duidelijk dat er risico's zijn 
(waaronder een goede werkgeversbenadering en de bereidheid van werkgevers om SW-cliënten 
op te nemen), maar deze risico's zijn aanvaardbaar. Aandacht wordt gevraagd voor een goede 
begeleiding van de SW-medewerkers naar de nieuwe situatie, en bij de selectie van een derde 
partij kritisch te kijken of die partij in staat is de werkzaamheden uit te voeren. 

Effecten: 
De Raad van Commissarissen en de directie van S O W E C O NV hebben kennis genomen van het 
besluit van het dagelijks bestuur van S O W E C O en de mogelijke uittreding van de gemeenten 
Hellendoorn en Rijssen-Holten. Zij houden hun voorkeur voor uitvoering van het eigen plan voor 
een bredere taakstelling van de NV, maar zijn wel bereid hun medewerking te verlenen aan de 
besluitvorming van de gemeenten. 

Voor wat betreft de gevolgen voor de Sw-medewerkers is de garantie dat de gemeenten hun 
dienstverbanden overnemen uiteraard een belangrijk gegeven. Voor de niet-Sw-medewerkers 
zullen hierover nog nadere afspraken gemaakt moeten worden. Wij gaan er van uit dat de nieuw 
te selecteren uitvoerende instelling in principe bereid moet zijn om huidig personeel van SOWECO 
een kans te geven om mee te dingen naar een vergelijkbare functie in de nieuwe organisatie. 



= 6 = 

Planning: 
De volgende stappen zullen na instemming door uw raad worden gezet: 

1. indiening van een verzoek tot uittreding uit de GR S O W E C O . Daarna kunnen 
onderhandelingen starten over de hiervoor te betalen afkoopsom. 

2. Voorbereiding herstructureringsaanvraag bij het rijk. Deze moet uiterlijk 30 april bij het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen zijn. 

3. Voorbereiding selectie van een uitvoerende instelling, op basis van een naders 
invulling van het gemeentelijk opdrachtgeverschap, en een nader advies over de 
hiervoor te hanteren procedure (openbare aanbesteding of aanwijzingsbesluit op 
grond van de Wsw) . 

Financiën: 
De financiële gevolgen die voortvloeien uit dit voorstel worden in het financieel perspectief 
meegenomen en betrokken bij de voorbereiding voor de gemeentebegroting 2013 e.v. 

Concept Besluit: 
1. Vast te stellen dat het meerjarenplan SOWECO 201 3-2017 niet voldoet aan de opdracht 

van het dagelijks bestuur en dat het niet in het gemeentelijk beleid past om extra taken 
met betrekking tot A W B Z , W W N V en W M O toe te wijzen aan S O W E C O ; 

2. de voorkeur uit te spreken voor de lokale uitvoering van de W s w , boven het blijven 
participeren in de gemeenschappelijke regeling S O W E C O en daarbij als uitgangspunten te 
bepalen: 
a. afkoopsom conform advies bureau Langedijk S W O tot maximaal het gestelde 

bedrag, mits op basis van finale kwijting en de opmerking dat deze verminderd 
kan worden in geva! van overname van lopende verplichtingen ten aanzien van 
gebouwen of personeel voor de lokale uitvoering; 

b. te kiezen voor uitvoering in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten, 
aansluitend op de bestaande samenwerking ten aanzien van re-integratie en 
invoering Wet Werken naar Vermogen; 

3. conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling S O W E C O een verzoek in te 
dienen om te komen tot uittreding uit de GR S O W E C O , ingaande uiterlijk 1-1-2014; 

4. het college te machtigen tot het voeren van onderhandelingen over de afkoopsom voor 
uittreding, met inachtneming van de onder punt 2 genoemde uitgangspunten; 

5. het college te machtigen tot het indienen van een aanvraag voor herstructureringsmiddelen, 
gericht op de lokale uitvoering van de W s w , in samenwerking met de gemeente Rijssen-
Holten, conform de voorwaarden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Nijverdal, 6 maart 2012 . 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

.G .M Zwijnenberg, 

*—ëe-fe^ucgjenneester, 

:.mowr A,H. " ° " o n BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie Samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
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Nr. 12INT00714 Nijverdal, 17 april 2012 , 

Aldus besloten, 

de raad van de gemeente Hellendoorn, 

de griffier, de voorzitter. 
2_ 
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Bijlagen (ter inzage): 
1. B&W-besluit 17-1-2012, met beleidskader DB S O W E C O d.d. 15-12-2011; 
2. Meerjarenplan SOWECO NV 2013-2017 ; 
3. Rapportage S O W E C O deel 1 + 2 onderzoek gevolgen uittreding (bureau Langedijk SWO) ; 
4. Rapportage Flexibilisering Verdeelsleutel S O W E C O ; 
5. Rapport onderzoek lokale uitvoering W s w in de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten; 
6. B&W-besluit 14-2-2012, besluitvorming toekomstige uitvoering W S W / toekomst 

S O W E C O ; 
7. Brief voorzitter DB SOWECO d.d. 21-2-2012; 
8. Second opinion lokale uitvoering, deel 1 (bureau Langedijk SWO) ; 
9. Second opinion lokale uitvoering, deel 2 (bureau Langedijk SWO) ; 
10. rapport Cedris, branche-informatie 2010 sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie; 


