Annotatie Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Zoetermeers Werkbedrijf
Contactgegevens

Portefeuillehouder:

Ambtelijk contactpersoon:

Raadsadviseur:

Mw. M.J.M. van Driel

H. Brouwer
H.Brouwer@zoetermeer.nl
06-55826700

M. Seuters
M.Seuters@zoetermeer.nl
06-12512375

Mede-portefeuillehouder (s)

Dhr. M.J. Rosier, Dhr J. Iedema

Agendapunt en locatie
Aard bijeenkomst
Programma
Status inclusief
voorlopige planning
Doel bespreking
Advies commissie
Toelichting

2.
Raadzaal
Reguliere commissie Samenleving
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

Beeldvorming

Oordeelsvorming

21-1-2019
21-1-2019
Formuleren advies door commissieleden
Advies volgt na commissiebehandeling

Besluitvorming
28-1-2019

Besluitvormingsproces
Op 18 december 2018 heeft het college een voorlopig besluit genomen over de vorm en
inhoud van het nieuw op te richten Zoetermeers werkbedrijf (een zogenaamd
ontwerpbesluit). Op 19 februari wil het college dit ontwerpbesluit bevestigen tot een
definitief besluit. In het definitieve collegebesluit wordt een financiële analyse
opgenomen met daarin het dan bekende financiële kader.
Artikel 160, lid 2 Gemeentewet bepaald dat het college dit ontwerpbesluit voor wensen
en bedenkingen voorlegt aan de raad voordat zij overgaat tot een definitief besluit.
artikel 160, lid 2 Gemeentewet luidt:
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen,
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat
in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen
openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is
toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen.

De volledige tekst van het ontwerpbesluit van 18 december 2018 is te vinden in de
memo Besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf. Op 19 februari 2019 wil het college
een definitief besluit nemen om Het Zoetermeers werkbedrijf op te richten in de vorm
van een besloten vennootschap met de gemeente Zoetermeer als 100% eigenaar.
Namens het college zullen de meest betrokken wethouders de algemene vergadering
van aandeelhouders (AVvA) vormen. Dit hoogste orgaan binnen de BV heeft de
bevoegdheid de directie te benoemen en te ontslaan. Daarnaast ziet de AVvA toe op het
realiseren van de gemaakte prestatieafspraken en behartigt daarmee de belangen van
de gemeente als eigenaar en opdrachtgever. Voorafgaand aan de definitieve
besluitvorming door het college wordt aanvullend extern advies ingewonnen hoe de
politieke sturing optimaal uitgewerkt kan worden in de statuten.
Het college stelt voor om geen wensen en bedenkingen uit te brengen op het
ontwerpbesluit.
De raad kan desgewenst dit beslispunt amenderen met zijn wensen en/of bedenkingen
over de inhoud en vorm van het Zoetermeers werkbedrijf (zie voor volledige tekst
ontwerpbesluit college de memo Besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf).

Inmiddels hebben de colleges van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hun conceptzienswijzes aangeboden aan hun raad. Deze zijn hier te vinden:
 Leidschendam-Voorburg, Raadsforum – 22 januari 2019, agendapunt 3.c.2
 Rijswijk, Forum Samenleving – 22 januari 2019, punt 8
Technische sessie
Aansluitend aan de commissie Samenleving van 14 januari jl. heeft het college een
bijeenkomst over besluitvormingsproces en ontwikkelingen rondom het werkbedrijf
georganiseerd. De zienswijze aanvragen aan de gemeenten Leidschendam-Voorburg,
Rijswijs en de adviesaanvragen aan de OR-en treft u bij deze stukken aan.
Achtergrondinformatie

-

Januari 2016: Kadernota en checklist Verbonden partijen
11-06-2018: Technisch overleg Raadsvoorstel bedrijfsplan DSW en besluit in raad 8 juli
(9c)
26-09-2018: Memo koers en procesbesluit inhoud Zoetermeers Werkbedrijf
20-12-2018: Memo besluitvorming Zoetermeers Werkbedrijf

