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In verband met definitieve besluitvorming college op 19 februari 2019
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Eerdere besluitvorming
Samenvatting

Bijlagen

Op 18 december 2018 heeft het college een voorlopig besluit
genomen over de inhoud en vorm van het nieuw op te richten
Zoetermeers werkbedrijf. De beoogde organisatievorm voor dit bedrijf
is een overheids-BV met de gemeente Zoetermeer als 100%
eigenaar. Reden om de raad te verzoeken eventuele wensen en
bedenkingen uit te brengen en dan met name met betrekking tot het
onderdeel deelnemen in een vennootschap .
Memo Zoetermeers Werkbedrijf

Raadsbesluit 0637390378
Besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf (art. 160 lid 2 Gemeentewet)
De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen de memo van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019
besluit
1. Op grond van artikel 160 lid 2 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen te hebben op het
ontwerpbesluit van het college van 18 december 2018 over het Zoetermeers werkbedrijf.
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit
een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28 januari 2019
de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

Ch.B. Aptroot
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Toelichting
Probleemstelling en kader
Op 18 december 2018 heeft het college een voorlopig besluit genomen over de inhoud en vorm
van het nieuw op te richten Zoetermeers Werkbedrijf.
De voorgeschiedenis en voorlopige collegebesluiten, alsmede de vervolgstappen staan
beschreven in het memo Zoetermeers Werkbedrijf dat u op 20 december 2018 heeft ontvangen
en voor de volledigheid als bijlage is bijgevoegd.
De boogde organisatievorm voor het Zoetermeers Werkbedrijf is een overheids-BV. Dat is een
BV met de gemeente Zoetermeer als 100% eigenaar. Dit betekent een overgang van een
publiekrechtelijke organisatievorm naar een privaatrechtelijke organisatievorm. Reden om uw
raad te vragen om op het onderdeel deelnemen in een vennootschap in het voorgenomen
collegebesluit, eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen.
Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s
Het college is voornemens bij de definitieve besluitvorming over het Zoetermeers Werkbedrijf te
besluiten het Zoetermeers Werkbedrijf op te richten in de vorm van een besloten vennootschap
met de gemeente Zoetermeer als 100% eigenaar.
Dit besluit wordt echter niet genomen alvorens dit voornemen aan u voor wensen en
bedenkingen voor te leggen.
Omdat het college dit besluit wil nemen, is het college op grond van artikel 160, lid 2
Gemeentewet verplicht de raad om eventuele wensen en bedenkingen te vragen en daarom
krijgt de raad dit voorgenomen collegebesluit ter behandeling aangeboden.
De raad kan besluiten geen wensen en bedenkingen uit te brengen en het raadsvoorstel aan te
nemen, dan wel het raadsvoorstel te amenderen met geformuleerde wensen en bedenkingen.
Afhankelijk van de aard en omvang van de uitgebrachte wensen en bedenkingen, kan het
vervolgproces om per 1-1-2021 met het Zoetermeers Werkbedrijf te starten, vertraging oplopen.
Financiën
Regelgeving wordt, als deze financieel van aard is en van voldoende belang is, opgenomen in
het normen- en toetsingskader voor de accountantscontrole en de interne controle.
De vaststelling, wijziging of intrekking van de regelgeving heeft gevolgen voor het
controleprotocol. Na besluitvorming wordt het controleprotocol aangepast.
Ter toelichting: de verantwoording over het Zoetermeerse aandeel in de GR DSW wordt nu als
verbonden partij afgelegd en de verantwoording over de werkactiviteiten van de afdeling WZI
wordt nu als onderdeel van de gemeentelijke P&C cyclus afgelegd. Na de start van het
Zoetermeers Werkbedrijf als overheids-BV wordt over beide onderdelen door die BV als één
verbonden partij verantwoording afgelegd.
De besluiten over de vorm en inhoud van het Zoetermeers Werkbedrijf zijn een
collegebevoegdheid. In het definitieve collegebesluit wordt een financiële analyse opgenomen
met daarin het dan bekende financiële kader.
Samenspraak en Communicatie
Er wordt aan meerdere belanghebbende partijen om zienswijzen, wensen en bedenkingen
gevraagd. Zie ook memo Zoetermeers Werkbedrijf.
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Duurzaamheid
NVT

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
NVT

Rapportage en evaluatie
Bij de definitieve besluitvorming betrekt het college alle uitgebrachte zienswijzen, wensen en
bedenkingen en legt daarbij verantwoording af over de weging van de inbreng. De finale
besluitvorming is een collegebevoegdheid.

Begrotingswijziging
NVT
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