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ONDERWERP 

 
Kennisnemen van het fusieonderzoek De Risse- Westrom, instemmen met de aandachtspunten 
voor het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek onder regie van de stuurgroep regionaal 
arbeidsmarktbeleid laten uitvoeren. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De besturen van Westrom en de Risse hebben, gezien de noodzaak aanzienlijke kostenbesparingen 
te realiseren, gezien het feit dat Midden-Limburg één arbeidsmartktregio vormt, gezien het 
geformuleerde arbeidsmarktbeleid, gezien het gestelde in het Sociaal Akkoord en gezien de 
bestaande en steeds intensiever wordende samenwerking tussen beide bedrijven, in het tweede 
kwartaal 2013 een extern onderzoek ingezet naar de meerwaarde van een mogelijke fusie 
Westrom-de Risse. In dit onderzoek moest in ieder geval ingegaan worden op de voor- en nadelen, 
de sociale- en financiële consequenties, de juridische structuur en de governance vanuit de 
gemeenten van een eventuele fusie. Een eerste onderzoek (quickscan) door Deloitte heeft geleid 
tot het bijgevoegde rapport “Onderzoek meerwaarde fusie”. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
In het bijgevoegde rapport zijn de randvoorwaarden en de meerwaarde bij een eventuele fusie, 
alsmede de aandachtspunten en de uitgangspunten voor een eventueel vervolgonderzoek 
uitgebreid omschreven. Kort samengevat komt dit op het volgende neer: 
 
Randvoorwaarden  

- De werkgelegenheid, de continuïteit, de kwaliteit van de begeleiding en de primaire 
arbeidsvoorwaarden van de SW-medewerkers blijven gewaarborgd binnen de kaders  
van Cao-afspraken en wetgeving.  

- Voor het regulier personeel zal met de vakbonden een sociaal plan worden  
overeengekomen, waarbij de bestaande sociale plannen als uitgangspunt dienen. 

- De productielocaties worden over de regio Midden-Limburg gespreid; er komt één  
centrale locatie voor directie en staf.  

- Onderzoeks-, frictie- en transitiekosten worden gefinancierd uit de reserves van De  
Risse en Westrom.  

 
Meerwaarde  

- Een fusie tot één werkontwikkelbedrijf in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg draagt bij 
aan beleidsmatige efficiency en bestuurlijke transparantie.  

- Het besparingspotentieel bedraagt onder strikte voorwaarden circa € 2,7 miljoen per jaar; 
vanwege schaalgrootte en commerciële slagkracht van de fusieorganisatie zijn meer 
besparingen op langere termijn niet uitgesloten.  

- Een fusie heeft een positieve impact op de positionering als Werkontwikkelbedrijf.  
- Na een fusie is het langer mogelijk om de omvang van de overhead te laten meebewegen 

met de krimp van de SW-populatie als gevolg van de invoering van de Participatiewet, 
waarbij kwaliteit van begeleiding en dienstverlening kan worden gehandhaafd.  
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Aandachtspunten  
Bij het vervolgonderzoek moet onder andere rekening gehouden worden met de volgende 
aandachtspunten:  

- Uitvoering van de geplande sanering van de organisatie van Westrom per 1 januari 2014, 
waarbij het streven is het operationele organisatiemodel en de financiële situatie van De 
Risse en Westrom zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.  

- Besluit van Cranendonck over de door deze gemeente gewenste positie.  
 
Uitgangspunten  
Bij het vervolgonderzoek wordt op basis van het rapport van Deloitte voorgesteld om de volgende 
uitgangspunten te hanteren:  

- De hierboven genoemde randvoorwaarden uit het onderzoek van Deloitte.  
- Governance: de fusieorganisatie is een gemeenschappelijke regeling voor beleidsuitvoering 

en verantwoording, met daaronder een BV-structuur voor de uitvoering van bedrijfsmatige 
activiteiten en toezicht op de uitvoering. De deelnemende gemeenten zijn 
vertegenwoordigd in het bestuur van de GR en in de AvA (Algemene vergadering van 
Aandeelhouders) van de BV-structuur.  

- De gemeente Cranendonck treedt niet toe tot de nieuw te vormen fusieorganisatie; er 
dienen afspraken gemaakt te worden over de financiële consequenties en er dient een 
dienstverleningsovereenkomst te worden opgesteld voor bij de fusieorganisatie werkzame 
personen uit Cranendonck.  

- De rol van de fusieorganisatie als Werkontwikkelbedrijf is die zoals omschreven in het 
visiedocument zoals eind 2012 vastgesteld door de 7 Midden-Limburgse gemeenteraden, 
waarbij de werkwijze van de samenwerking van gemeenten Weert, Nederweert en De Risse 
in Werk.Kom model staat voor de marktbenadering en bemiddeling.  

 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
De ondernemingsraden en de Wsw-raden van Westrom en De Risse hebben positief geadviseerd 
over het instellen van een vervolgonderzoek. Het rapport is besproken in het Algemeen bestuur 
van Westrom en het Algemeen bestuur van De Risse. Beide besturen hebben de volgende 
bouwstenen voor het vervolgonderzoek aangegeven: 

- De rol van de fusieorganisatie; 
- Hoofdstructuur fusieorganisatie; 
- Plan van aanpak inzake samengaan van verschillende culturen; 
- Meerjarenbegroting inclusief transitieplan, huisvesting, financiële 

consequenties/gemeentelijke bijdrage; 
- Voorstel dienstverleningsovereenkomst Cranendonck inclusief de financiële consequenties 

van het niet toetreden tot de nieuwe organisatie; 
- Uitwerking governance structuur in nieuwe gemeenschappelijke regeling; 
- Participatiewet en uitwerking Sociaal Akkoord. 

 
 
Aandachtspunten vervolgonderzoek vanuit gemeenteraden 
De raad heeft de bevoegdheid om na het vervolgonderzoek, te besluiten om wel of niet in te 
stemmen met een mogelijke fusie. Over het instellen van het fusieonderzoek is uw raad al eerder 
geïnformeerd. Nu de verlenging van dit onderzoek aan de orde is, wordt uw raad gevraagd 
aandachtpunten aan te geven voor het vervolgonderzoek.  
 
Wij vragen u, bovenop de punten zoals hierboven vermeld, in ieder geval de volgende 
aandachtspunten aan te geven, zodat deze bij het vervolgonderzoek worden betrokken: 

- Het visiedocument werken naar vermogen van de regio Midden-Limburg als uitgangspunt  
nemen bij het onderzoek; 

- De landelijke ontwikkelingen, zoals de Participatiewet, betrekken in het onderzoek; 
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- De uitkomsten van de werkgroep WSW (onder de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid) 
over de toekomst van de WSW in het onderzoek betrekken; 

- Tussen beide SW-organisaties is er op financieel gebied sprake van een onbalans. In het 
vervolgonderzoek moet aandacht besteed worden aan de verschillen in financiële prestaties 
tussen beide bedrijven. Aandacht moet er bijvoorbeeld zijn voor het verschil in kostprijs SE 
en de gebouwen. Daarnaast moet er gekeken worden naar de reserves van beide bedrijven 
waarbij rekening wordt gehouden met de huidige financiële prestaties.  Ook de omgang 
met met de frictiekosten moet uitgebreid aan bod komen in het vervolgonderzoek; 

- De inspraakorganen van beide SW-bedrijven een rol geven in het onderzoek; 
- Het vervolgonderzoek bevat een advies over een reële en haalbare datum voor de fusie; 
- De gemeenteraden tussentijds te informeren over de voortgang van het vervolgonderzoek. 
 

 
Uiteraard kan uw raad nog andere aandachtspunten aandragen voor het vervolgonderzoek. 
De kosten van het vervolgonderzoek komen voor rekening van Sw-organisaties De Risse en 
Westrom.  
 
Uw raad wordt verzocht om niet de besturen van De Risse en Westrom aan te wijzen als 
opdrachtgever van het vervolgonderzoek maar de Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid 
Midden-Limburg. In de stuurgroep hebben de zeven wethouders op het terrein van 
arbeidsmarktbeleid van de Midden-Limburgse gemeenten zitting. Indien uw raad besluit om de 
stuurgroep als opdrachtgever van het vervolgonderzoek aan te wijzen zal de gemeente 
Cranendonck aanschuiven op dit onderdeel.     
  
 

COMMUNICATIE 
 
Niet van toepassing 
 

EVALUATIE 
 
Niet van toepassing 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 Het advies van de raadscommissie Welzijn is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De SP geeft aan het een helder rapport te vinden. Hopelijk wordt er meer werk 

door de gemeente Weert aan de Risse gegeven. De raad moet meer te zeggen 
krijgen over de Risse. De SP stem in met het agenderen als hamerstuk in de 
raad maar wil dan wel een stemverklaring uitbrengen. De PvdA geeft aan dat er 
meerdere scenario’s zijn gevraagd, een scenario waarbij niet uitgegaan wordt 
van fuseren ontbreekt. WL geeft aan dat een fusie onontkoombaar is gezien de 
toekomstige ontwikkelingen. WL is blij dat de mensen die in de regio Weert 
werken daar ook blijven. Het CDA geeft aan dat de schaal van de Risse 
waarschijnlijk te klein is maar dat er te gemakkelijk van wordt uitgegaan dat 
schaalvergroting alleen maar voordelen oplevert. Het was beter geweest als de 
raad was gevraagd of er een vervolg onderzoek uitgevoerd moet worden. 
Aandacht moet besteed worden aan het cultuurverschil tussen Westrom en de 
Risse. Het gaat te ver om nu al van fusie uit te gaan. Bekeken moet ook worden 
hoe het anders kan worden opgelost. De VVD sluit zich grotendeels bij het CDA 
aan. Verder geeft de VVD aan dat de aan de fusie verbonden kosten mogelijk tot 
belemmeringen zullen gaan leiden. 
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VOORSTEL COLLEGE 
 
1. De raad voorstellen kennis te nemen van het fusieonderzoek. 
2. De raad verzoeken de aangedragen aandachtspunten voor het vervolgonderzoek over te nemen 
en mogelijk nog andere aandachtspunten aan te dragen voor het vervolgonderzoek. 
3. De raad voorstellen de opdracht voor het vervolgonderzoek onder de regie van de stuurgroep 
regionaal arbeidsmarktbeleid te laten uitvoeren. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000899 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Kennisgenomen van het het rapport 'Onderzoek meerwaarde fusie' van Deloitte (bijgevoegd). 
2. Ingestemd met de aandachtspunten voor het vervolgonderzoek en eventueel andere 
aandachtspunten voor het vervolgonderzoek aangedragen. 
3. Ingestemd met het onder regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid laten uitvoeren 
van het vervolgonderzoek. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


