Aan de gemeenteraad

Datum

29 maart 2021

Zaaknummer

261676

In behandeling bij

S.H.J.J. Straathof-Hurkmans
tel. 14 0162

Onderwerp
Bestuurlijke besluitvorming
Geachte raad,
Via deze brief informeren we u graag over het volgende:
Na opheffing van de stichting Oosterhout in Beweging (OiB) in 2017 werd door de gemeente
Oosterhout een payrollconstructie gesloten met Sportservice Noord-Brabant, en werden afspraken
vastgelegd over het werkgeverschap van deze medewerkers (intern bekend als collega’s van
MOOVE). Sportservice Noord-Brabant bleef de formeel werkgever, zoals ook voor die tijd het geval
was, maar de Gemeente Oosterhout werd sinds die tijd de materieel werkgever.
Besluitvorming hieromtrent heeft in 2017 helaas niet op de juiste wijze plaatsgevonden, waardoor een
aantal onrechtmatigheden is ontstaan.
Het dossier is helaas complex. Om die reden hebben we eind 2020 AKD advocaten gevraagd de
casus juridisch in beeld te brengen.
Om onze financiële positie richting SSNB en eventuele andere partijen niet in gevaar te brengen bij de
afhandeling van dit dossier, wordt op de inhoud van het advies geheimhouding opgelegd.
Wel kan worden vermeld dat de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding geven voor vervolgstappen
op de korte termijn.
We hebben dan ook besloten de mensen van MOOVE met ingang van 1 juni 2021 in dienst te nemen.
Er is geen passend alternatief scenario. Wanneer deze medewerkers het dienstverband accepteren
zullen ze ontslag nemen bij SSNB en kunnen we ook als gemeente de samenwerkingsovereenkomst
ontbinden. Hiermee is de onrechtmatige situatie opgeheven.

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze zaak altijd het zaaknummer 261676 te
vermelden.
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De afwikkeling van dit dossier kan echter nog wel financiële consequenties met zich meebrengen. Of
dat het geval is, en hoe groot deze consequenties zijn, wordt op dit moment berekend door
adviesbureau Leeuwendaal. Hierover zult u op een later moment opnieuw worden geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Oosterhout
, burgemeester,
{{Signer1}}

, secretaris.
{{Signer2}}

