
Punt 4. : Toekomst SOWECO Qprpppn-j-p 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
In november 2010 heeft de Raad van Commissarissen (Rvc) SOWECO NV een negatieve 
winstwaarschuwing afgegeven aan de aandeelhouders (de gemeenten). Deze waarschuwing 
hebben de gemeenten zeer serieus genomen en in samenspraak met de Rvc en directie is 
besloten toekomstscenario's voor SOWECO op te stellen. Op grond van stukken, discussies en 
opiniërende bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (AB/DB) met de Rvc 
en directie wordt voorgesteld de GR SOWECO de verantwoordelijkheid te geven voor de 
uitvoering van het beschut werken. Tegelijkertijd start de Rvc met een onderzoek naar 
verzelfstandiging van onderdelen van SOWECO NV, die geen relatie hebben met de uitvoering 
van het beschut werken. Op voorstel van AB/DB wordt middels een nauwe samenwerking met 
de aandeelhoudende gemeenten een businesscase en een transformatieplan opgesteld. In deze 
businesscase en het transformatieplan wordt de toekomstige vormgeving van SOWECO 
beschreven. Daarnaast starten de zes gemeenten onderling een onderzoek naar de uitvoering van 
het arbeidsmarktbeleid. 

Opdracht: 
Naar aanleiding van voorgestelde Rijksbezuinigingen en de marktsituatie is het noodzakelijk de 
toekomst van SOWECO, de huidige uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) van de zes samenwerkende gemeenten (Almelo, Wierden, Tubbergen, Rijssen-Holten, 
Twenterand en Hellendoorn), te herzien. 

Aanleiding: 
In november 2010 heeft de Rvc SOWECO NV, die onder andere de opdracht heeft om toezicht te 
houden op de algemene gang van zaken in de vennootschap, een waarschuwing afgegeven aan 
de aandeelhouders. De Rvc constateert in november 2010 dat het financieel meerjarenperspectief 
voor SOWECO NV negatief is. De oorzaak van deze negatieve financiële ontwikkelingen ligt met 
name in de rijksbezuinigingen op de Wsw, zo laat de Rvc weten. Deze waarschuwing hebben de 
gemeenten zeer serieus genomen en in samenspraak met de Rvc en directie is besloten voor 1 
maart 2011 een viertal toekomstscenario's voor SOWECO op te stellen. Het dagelijks bestuur 
(DB) van de GR SOWECO heeft de regie genomen bij het uitwerken van de scenario's en de 
uitwerking opgedragen aan een ambtelijke stuurgroep, bestaande uit drie afdelingshoofden 
(Almelo, Wierden en Rijssen-Holten). Dit zijn de vier scenario's: 

1. Beschut werken 
2. Ontmanteling GR 
3. Mensontwikkelbedrijf 
4. Marktbenadering via joint ventures1. 

Vervolgens heeft de stuurgroep, in samenwerking met interne en externe expertise, deze vier 
scenario's uitgewerkt. De complete uitwerking is als bijlage toegevoegd. De stuurgroep heeft 
haar rapport op 1 maart j l. gepresenteerd aan het DB. De directie van SOWECO heeft tijdens de 
fase van uitwerking van de scenario's constructief meegewerkt door actief informatie 
beschikbaar te stellen en regelmatig contact te onderhouden met de ambtelijke stuurgroep. 
Daarnaast heeft de directie van SOWECO inhoudelijk ook input geleverd voor de discussie over 
de toekomst van SOWECO door een eigen rapport op te stellen, met als titel 'SOWECO Nieuwe 
Stijl'. Dit document is op 16 februari j l . beschikbaar gesteld aan de ambtelijke stuurgroep. Ook dit 
rapport is toegevoegd als bijlage bij dit voorstel. Na oplevering en presentatie van de uitgewerkte 

1 
Een joint venture is een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één economische activiteit 

te ondernemen. 0e partijen spreken af om zowel winst als verlies te delen. 

(code voor postverwerking) 



= 2 = 

scenario's aan het DB zijn de scenario's gepresenteerd aan de zes betrokken colleges. Op 17 
maart heeft een informerende bijeenkomst plaatsgevonden voor de leden van de zes 
gemeenteraden en op 24 maart zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de Rvc en directie van 
SOWECO. 

Na deze informatiebijeenkomsten zijn de leden van het DB vervolgens met elkaar in gesprek 
gegaan over de vier uitgewerkte toekomstscenario's en het rapport SOWECO Nieuwe Stijl. In een 
aantal bijeenkomsten, waar intensief is gediscussieerd, heeft het DB een advies geformuleerd en 
zijn keuze gemotiveerd. Het DB heeft in de discussies en bij de formulering van het uiteindelijke 
advies steeds het belang van de meest kwetsbare Sw-populatie, de arbeidsgehandicapten die 
aangewezen zijn op het beschut werken, voorop gesteld. De input voor deze discussies bestaat 
uit drie bronnen: de scenario's (1), SOWECO Nieuwe Stijl (2) en een beschouwing van de 
ambtelijke stuurgroep (3). In de paragraaf 'mogelijke oplossingen' worden deze drie bronnen kort 
samengevat weergegeven. Overigens heeft het DB haar advies afgestemd met het AB en de Rvc 
en directie van SOWECO. 

Doelstelling: 
Besluitvorming over de toekomst van SOWECO, de huidige uitvoeringsorganisatie voor de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) van de zes samenwerkende gemeenten (Almelo, Wierden, 
Tubbergen, Rijssen-Holten, Twenterand en Hellendoorn). 

Mogelijke oplossingen: 

Scenario's 11) 
Scenario's brengen overwegingen en consequenties in beeld, waardoor de juiste stappen gezet 
kunnen worden van een mogelijke toekomst op de lange termijn. Scenario's hebben niet de 
eigenschap om tot op detailniveau bepaalde zaken te beschrijven. Ze kunnen niet simpelweg 
zonder businesscase en implementatieplan worden uitgevoerd. Kortom, scenario's bieden een 
leidraad voor besluitvorming en maken essentiële elementen transparant. Vanuit dit perspectief 
zijn er scenario's voor SOWECO geschreven en door het DB beoordeeld: Beschut werk. 
Ontmanteling SOWECO, Mensontwikkelbedrijf en Marktbenadering. 

Scenario 1: Beschut Werken 
SOWECO is in dit scenario verantwoordelijk voor het organiseren van het beschut werken, 
binnen en op locatie. De gemeenten verzorgen detacheringen, het begeleid werken (werken naar 
vermogen) en de re-integratie/activering van alle doelgroepen uit de sociale zekerheidsregelingen 
waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. In verband met de wijzigingen in de wetgeving en 
de beperking van het beschut werken heeft dit consequenties voor het aantal Sw-geïndiceerden 
dat op termijn (periode 10 a 15 jaar) structureel werkt bij SOWECO. Dit zal afnemen van 
ongeveer 1800 fte naar ongeveer 600 fte. Dit scenario leidt tot frictiekosten. Vanwege het 
onttrekken van activiteiten aan de huidige organisaties van SOWECO zal het personeelsbestand 
krimpen. Dit zal naar schatting maximaal € 5.11 miljoen kosten (als er geen maatregelen worden 
genomen om deze kosten te beperken). Het exploitatietekort van SOWECO op jaarbasis loopt in 
dit scenario op van € 3.7 miljoen naar € 5.7 miljoen, uitgaande van de huidige begroting van 
SOWECO. Het daadwerkelijke resultaat in dit scenario is afhankelijk van de spelregels over 
afvloeiing van personeel, alternatieve bestemming van de vrijkomende gebouwen en de snelheid 
waarmee overtollige bedrijfsmiddelen worden afgestoten. Voor de gemeenten heeft dit scenario 
ook consequenties. De gemeenten moeten een infrastructuur opzetten voor detacheren, begeleid 
werken en re-integreren. 

Scenario 2: Ontmanteling SOWECO 
SOWECO verricht geen activiteiten meer. De gemeenten organiseren de uitvoering van de Wsw 
en alle re-integratieactivititeiten voor de diverse doelgroepen. De termijn waarin dit scenario 
geïmplementeerd kan worden, bedraagt ongeveer twee tot vier jaar. De maximale frictiekosten 
van dit scenario voor SOWECO bedragen ongeveer € 28 miljoen. De gemeenten zullen daarbij de 
taken van SOWECO overnemen en de uitvoering van de Wsw en aanverwante taken moeten 
organiseren. De kosten hiervoor zijn nu nog niet inzichtelijk omdat het afhankelijk is van de 
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keuzes die gemeenten maken. Het startpunt van de nieuwe situatie is het subsidieresultaat van 
de gemeenten (rijkssubsidie -/- loonkosten SW). Over 2011 bedraagt dit resultaat € 5.4 miljoen 
negatief. 

Scenario 3: Mensontwikkelbedrijf 
SOWECO verricht het beschut werken, detacheren, bemiddelen en begeleid werken en is ook 
verantwoordelijk voor het verrichten van re-integratiediensten en maatschappelijke activering. Let 
wel, dit alles moet arbeidsmarktgericht zijn. De gemeenten dragen al hun 
arbeidsmarktgerelateerde taken over aan de GR SOWECO. Dit betekent dat SOWECO 
verantwoordelijk wordt voor de totale populatie van de zes gemeenten, naar schatting ongeveer 
5.700 personen. Dit is een forse stijging ten opzichte van de huidige situatie waarin SOWECO 
verantwoordelijk is voor ongeveer 1600 Wsw'ers. Echter, de budgetten voor de 
arbeidsmarktgerelateerde activiteiten voor deze doelgroep nemen niet evenredig toe. De 
gemeenten worden geconfronteerd met bezuinigingen op hun re-integratiebudgetten en dit zal in 
dit scenario vertaald worden naar de GR SOWECO. Het totale re-integratiebudget van de zes 
gemeenten daalt, op grond van het regeerakkoord, van € 14.5 miljoen (2010) naar € 6 miljoen in 
2015. De frictiekosten in dit scenario zijn niet gekwantificeerd, maar wel is duidelijk geworden 
dat er geïnvesteerd moet worden in competenties voor het uitvoeren van 
mensontwikkelactiviteiten door SOWECO. Daarnaast zullen onderdelen uit de keten werken en 
inkomen geïntegreerd moeten worden binnen SOWECO, zullen product-marktcombinaties moeten 
worden aangepast aan de nieuwe doelgroep en aan de nieuwe doelstellingen van SOWECO en zal 
er een netwerk op de arbeidsmarkt opgebouwd moeten worden. Ook dit zal de nodige 
investeringen vergen. 

Scenario 4: Marktbenadering 
SOWECO vormt in dit scenario joint ventures met private en publieke partners. De partners 
verzorgen de bedrijfsvoering, SOWECO het personeelsbeleid. Daarbij verricht SOWECO alle re-
integratieactiviteiten voor de gemeenten, deze worden ondergebracht in de GR SOWECO. In de 
uitwerking van dit scenario is gesteld dat de producten en diensten die SOWECO gaat leveren 
afhankelijk is van de partners in de joint ventures. De frictiekosten en resultaten van SOWECO in 
dit scenario zijn niet eenduidig inzichtelijk te maken, omdat dit afhankelijk is van de afspraken die 
gemaakt worden met de partners in de joint ventures. De focus zal daarbij ook komen te liggen 
op de afbouw van productielocaties en de overhead op het personeel, tegelijkertijd moet 
geïnvesteerd worden in de expertise van de mensontwikkeling en het netwerk onder werkgevers 
om joint ventures aan te gaan en het plaatsen van de doelgroepen van de gemeenten in reguliere 
dienstverbanden. 

SOWECO Nieuwe Stijl (2) 
Naast de vier scenario's heeft de directie en het managementteam van SOWECO op 16 februari 
2011 een rapport uitgebracht, met als titel SOWECO Nieuwe Stijl. In dit rapport wordt de visie 
van SOWECO NV verwoord. Kernelementen uit het rapport zijn de missie, visie en strategie. Door 
deze elementen hier integraal op te nemen wordt duidelijk wat de visie van de directie en het 
managementteam is voor de toekomst van SOWECO. 

De missie luidt als volgt: 
"SOWECO NV voert (re-)integratiewerkzaamheden uit voor mensen met een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt door het aanbieden van ontwikkelings-, opleidings- en activeringstrajecten 
en de matching van vraag en aanbod van personeel op de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor 
worden toeleidingsmogelijkheden naar die arbeidsmarkt vergroot." 

Bij deze missie is de volgende visie geformuleerd: 
"SOWECO NV is de werkmakelaar voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 
basis van een integrale "one-stop-shopping"aanpak, waar mogelijk in samenwerking met 
passende partners, is SOWECO NV in staat om een bovengemiddeld percentage mensen vanuit 
de doelgroep te ontwikkelen en te bemiddelen naar (betaalde) arbeid en zodoende de 
economische waarde van mensen te maximaliseren, de maatschappelijke kosten te minimaliseren 
en het welzijn van mensen uit de doelgroep te bevorderen." 
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En de strategie daarbij is: 
"De komende jaren wil SOWECO NV zich ontwikkelen van een initiatiefrijke, maar 
subsidieafhankelijke onderneming naar een innovatieve volwaardige speler op de arbeidsmarkt, 
die ervoor zorgt dat in 2016 een groot deel van de aangeboden populatie die een afstand tot de 
arbeidsmarkt heeft, is bemiddeld naar zo regulier mogelijk werk in het lokale bedrijfsleven. Voor 
die mensen waarvoor dat geen optie is, zullen (nog) interne trajecten worden aangeboden via 
SOWECO werkbedrijf, maar ook dan op een zo regulier mogelijke wijze." 

Beschouwing (3) 
Op basis van constateringen die gedaan zijn tijdens de uitwerking van de scenario's heeft de 
stuurgroep een algemene beschouwing geschreven. Deze beschouwing is integraal door het DB 
van de GR SOWECO overgenomen en heeft een rol gespeeld in de standpuntbepaling over de 
toekomst van de uitvoering van de Wsw. 
Er zijn twee typen constateringen gedaan: over sturing, structuren en communicatie, aangevuld 
met inhoudelijke overwegingen. Rond de sturing en structuren wordt gepleit voor passende 
sturing, waarbij strategische en operationele zaken gescheiden moeten worden. Geadviseerd is 
dit te vertalen in de structuren rond SOWECO. Verder is de toon van communicatie van belang 
voor een constructieve relatie tussen de diverse actoren rond SOWECO. Naast deze aspecten zijn 
vier inhoudelijke overwegingen geformuleerd. Zo is geadviseerd aandacht te hebben voor de 
schaalgrootte van de uitvoering van de Wsw (lokaal, regionaal, bovenregionaal). Ook is 
geconstateerd dat de vrijblijvendheid die is ingebouwd in het huidige beleidsplan Wsw 
(beleidsplan Wsw 2009-2012) niet bijdraagt aan de resultaten van SOWECO. Verder is er het 
thema verplichte winkelnering. In de scenario's drie en vier is opgenomen dat alle activiteiten 
voor de Wsw en re-integratie worden ondergebracht in de GR SOWECO. De gemeenten zijn 
daardoor niet vrij om met andere partijen samen te werken. In de beschouwing is niet 
opgenomen of een dergelijke situatie al dan niet gewenst is, maar het is wel een aspect om stil 
bij te staan tijdens de oordeelsvorming. De vierde en laatste overweging is ondernemersschap en 
de mate waarin gemeenten het wenselijk achten dat de kansen en risico's van het 
ondernemersschap van SOWECO NV ten gunste of ten laste komen van publieke middelen. 

Voorgestelde oplossingen: 
Voorstel DB en AB SOWECO op basis van de opgeleverde rapporten 
Op grond van de stukken, discussies en een opiniërende bijeenkomst van het AB/DB met de Rvc 
en directie op 27 april j l . wordt voorgesteld de GR SOWECO in principe uitsluitend de 
verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoering van het beschut werken. Geadviseerd wordt om 
op grond van dit principebesluit een businesscase en transformatieplan op te stellen, waarin 
aandacht is voor mensen en middelen. Ook wordt beschut werken exact gedefinieerd in de 
businesscase. De businesscase en het transformatieplan zullen zo spoedig mogelijk na 1 oktober 
2011 gereed zijn. Het uitgewerkte scenario 'Beschut Werken' legt een adequaat fundament voor 
de businesscase en het transformatieplan. In de businesscase en het transformatieplan worden 
relevante aspecten verder geconcretiseerd en worden effecten voor SOWECO NV en de 
gemeenten, als aandeelhouder, scherp in beeld gebracht. De businesscase en het 
transformatieplan geven input voor de definitieve opdrachtformulering aan de GR SOWECO. 
Tegelijkertijd wordt per direct een onderzoek gestart naar de privatisering van onderdelen van 
SOWECO NV, die geen relatie hebben met de uitvoering van het beschut werken. Dit onderzoek 
verricht de Rvc en directie van SOWECO NV met de zes gemeenten die participeren in de GR 
SOWECO (de aandeelhouder van SOWECO NV) in gezamenlijkheid. Het onderzoek focust op de 
haalbaarheid van privatisering van onderdelen van SOWECO NV. In het onderzoek wordt 
samenhang gezocht met de uitwerking van de businesscase en het transformatieplan voor het 
beschut werken. 

Een keuze voor GR SOWECO, die alleen het beschut werken uitvoert, heeft consequenties voor 
SOWECO NV. De zes gemeenten zijn, via de GR, aandeelhouder van de NV en zij worden dus 
geconfronteerd met deze consequenties. Door samenhang aan te brengen in het uitwerken van 
de businesscase, het transformatieplan én het onderzoek naar privatisering van onderdelen van 
SOWECO NV worden alle belangen van gemeenten als opdrachtgever en aandeelhouder integraal 
geanalyseerd. Een voorwaarde voor het onderzoek is vrijblijvend aandeelhoudersschap van de 
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gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten deel kunnen nemen aan de geprivatiseerde 
onderdelen, maar zij zijn hiertoe op voorhand niet verplicht. 
Daarnaast starten de zes gemeenten onderling een onderzoek naar de uitvoering van het 
arbeidsmarktbeleid. Reeds bestaande afspraken tussen de gemeenten worden meegewogen en 
ook heeft het onderzoek aandacht voor veranderingen in het rijksbeleid, zoals de Wet werken 
naar vermogen, het Werkplein en bezuinigingen op het re-integratiebudget (Werkdeel). 

Op basis van de input uit het onderzoek naar de scenario's, het rapport 'SOWECO Nieuwe Stijl' 
en diverse discussies is dit voorstel geformuleerd. Dit voorstel heeft oog voor de rol van de 
gemeenten als opdrachtgever van de GR en als aandeelhouder in relatie tot SOWECO NV. 
Maar het meest prominente argument voor dit voorstel is het belang van de diverse doelgroepen 
waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn in het kader van de Wsw en aanverwante wet- en 
regelgeving. Het creëren van een optimale en efficiënte beschutte werkomgeving voor personen 
die hier baat bij hebben krijgt prioriteit. SOWECO wordt beschouwd als het bedrijf dat dit kan 
faciliteren. Het uitvoeren van het beschut werken is de 'corebusiness' van het bedrijf en dit moet 
behouden blijven. Deze keuze biedt de beste waarborgen om beschut werk te organiseren voor 
arbeidsgehandicapten. Vandaar dat de GR SOWECO de opdracht houdt voor het uitvoeren van 
het beschut werken in het kader van de Wsw. 
Dit voorstel stelt dat in de toekomst de GR in principe uitsluitend het beschut werken uitvoert. 
Op dit moment verricht SOWECO ook andere activiteiten voor gemeenten, zoals activering van 
personen met een bijstandsuitkering. Deze activiteiten worden in principe beperkt. Tenzij de 
uitwerking van de businesscase en het transformatieplan bewijst dat dit zeer nadelige effecten 
heeft voor de gemeenten als opdrachtgever van de GR en aandeelhouder, het bedrijf en de Sw-
medewerkers. Het onderzoek naar privatisering van onderdelen van SOWECO NV biedt de 
gemeenten de mogelijkheid om integraal belangen af te wegen. 
Daarnaast gaan de zes gemeenten onderling een verkenning starten naar de uitvoering van het 
arbeidsmarktbeleid. De gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met de Wet werken 
naar vermogen, ontwikkelingen op het Werkplein en forse bezuinigingen op hun budgetten voor 
re-integratie. Vanwege deze ontwikkeling wordt gekozen voor een gezamenlijke verkenning naar 
optimale uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in de regio van de zes gemeenten. Op basis van 
dit onderzoek kunnen de gemeente individueel afwegen hoe zij de uitvoering van het 
arbeidsmarktbeleid in de toekomst willen vormgeven. 

Dit voorstel kan op breed draagvlak (unaniem) in het AB/DB van SOWECO GR rekenen, en ook de 
Rvc en Directie hebben begrip getoond voor deze keuzes. 

Collegebesluit 24 mei 2011 
De zes colleges die participeren in de GR SOWECO hebben als opdrachtgever van de GR 
ingestemd met het voorstel van het AB/DB van de GR SOWECO. Op 24 mei hebben zij hierover 
een besluit genomen. Dit voorstel wordt bij deze aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Oud-Larcom Sw-medewerkers Hellendoorn 
Niet alle Hellendoornse Sw-medewerkers vallen onder de GR SOWECO. Ongeveer 20% van de 
huidige Sw-medewerkers komt in het verleden uit een ander Sw-bedrijf: Larcom. Deze Sw-
medewerkers werken momenteel wel bij SOWECO. Hierover zijn aparte afspraken tussen onze 
gemeente en SOWECO. De aangekondigde rijksbezuinigingen op de Wsw hebben ook effect op 
de rijksbijdrage voor deze groep Sw-medewerkers. In de afspraken tussen gemeente en SOWECO 
NV staat opgenomen dat het exploitatietekort wordt vergoed door de gemeente. Door de 
aangekondigde bezuinigingen zal dit tekort verder oplopen en dient de gemeente meer budget te 
vergoeden aan SOWECO. In het tweede en derde kwartaal van 2011 zullen er gesprekken 
plaatsvinden tussen gemeente en SOWECO over de vergoeding van dit exploitatietekort. 

Communicatie: 
leder van de zes gemeenten heeft dit voorstel op 24 mei 2011 in hun college behandeld. 
Vervolgens zijn de gelijkluidende collegebesluiten openbaar gemaakt tijdens een gezamenlijke 
persconferentie in Almelo. Nu legt ieder van de zes colleges een gelijkluidend raadsvoorstel voor 
aan hun gemeenteraad ter besluitvorming. De communicatie met de OR van SOWECO NV wordt 
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verzorgd door de directie van SOWECO NV. De leden van het DB bieden de mogelijkheid aan om 
bij deze gesprekken aan te schuiven. 

Effecten meten: 
Dit voorstel geeft inzicht in de toekomstige koers van de GR SOWECO. De zes gemeenten kiezen 
voor een GR die verantwoordelijk is voor het organiseren van het beschut werken. Nadere 
uitwerking en definitieve besluitvorming vindt plaat op grond van een uitgewerkte businesscase, 
transformatieplan en het onderzoek naar privatisering van onderdelen van SOWECO NV. Uit dit 
voorstel blijkt dat er integraal is gekeken naar de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid, de 
huidige organisatie van SOWECO en de positie van de gemeenten als aandeelhouders van de NV. 
Door nu in te stemmen met het voorstel kan eind 2011 gestart worden met de herstructurering 
van SOWECO naar een toekomstbestendig bedrijf. 

Planning: 
Zo spoedig mogelijk na 1 oktober worden de businesscase en het transformatieplan opgeleverd, 
in eerste instantie aan het bestuur van de GR. In het vierde kwartaal van 2011 wordt dit voorstel 
voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden. Tegelijkertijd wordt het onderzoek naar de 
privatisering verricht. Deze processen worden in samenhang uitgevoerd. Het bestuur van de GR 
zal met de Rvc en directie van SOWECO NV samenwerken om deze producten op te leveren. Er 
wordt gekozen voor een projectstructuur, zoals deze ook heeft gefunctioneerd bij de uitwerking 
van de scenario's. De projectstructuur bestaat onder andere uit een regiegroep, waarin leden van 
het bestuur van de GR en leden van de Rvc zijn vertegenwoordigd. Na besluitvorming over dit 
voorstel wordt de rol van de Rvc vergroot, omdat bedrijfseconomische aspecten in het 
vervolgproces zeer relevant zijn. 

Concept Besluit: 
1 . In te stemmen met het voorgenomen besluit om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

SOWECO uitsluitend de verantwoordelijkheid te geven voor het uitvoeren van het 
beschut werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een definitief 
besluit is afhankelijk van de uitwerking van een businesscase en een transformatieplan 
(zie beslispunt 2); 

2. In te stemmen met het tegelijkertijd een onderzoek te starten naar mogelijkheden van 
privatisering van onderdelen van SOWECO NV, die geen relatie hebben met het uitvoeren 
van het beschut werken. Dit onderzoek verricht de Rvc en directie van SOWECO NV en 
samenwerking met de zes gemeenten die participeren in de GR SOWECO. Het onderzoek 
focust op de haalbaarheid van privatisering. In het onderzoek wordt samenhang gezocht 
met de uitwerking van de businesscase en het transformatieplan. Een voorwaarde voor 
het onderzoek is vrijblijvend aandeelhoudersschap. Dit betekent dat de gemeenten deel 
kunnen nemen aan de geprivatiseerde onderdelen, maar zij zijn hiertoe niet verplicht; 

Nijverdal, 24 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco.-secfekafß, > _ /"""X de burgemeester 

H.G.M. Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
De fracties van HOP en ChrU stemmen er niet mee in dat het voorstel naar de raad gaat. 
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Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, 

Nijverdal, 4 juli 2011 

de voorzitter. 

LS^J^Tf^r-

Bijlagen: 
- Toekomstscenario's SOWECO 
- SOWECO Nieuwe Stijl 
- Beschouwing Stuurgroep 


