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Maatschappelijk Zorg
Opstart DinkellandWerkt!

Denekamp,

Voorstel
Instemmen met:
1. Het beschikbaar stellen van de met het opstarten van DinkellandWerkt! (tot 1 mei 2013) gemoeide kosten t.b.v. fiscale ondersteuning, juridische ondersteuning, kosten notaris, kosten kwartiermaker en overige kosten. Deze worden geraamd op € 84.000, te dekken uit de Exploitatiebijdrage Wsw.
2. In afwijking van het gestelde in de Nota Geldleningen en Garantstellingen gemeente Dinkelland
beschikbaar stellen van een rentedragende lening aan de Stichting DinkellandWerkt! tot maximaal een bedrag ad € 450.000. De lening wordt gebruikt ten behoeve van de benodigde (maximaal te realiseren) investeringen, gemoeid met de oprichting van DinkellandWerkt!. E.e.a. conform het investeringsplan en de liquiditeitsbegroting, zoals opgenomen in bijgevoegd Ondernemingsplan DinkellandWerkt! Hierdoor wordt de Stichting DinkellandWerkt! in staat geteld haar activiteiten op te starten en uit te voeren.
Kennis nemen van:
3. De Nota Mensenwerk2 d.d. januari 2013, waarin het transitieproces geschetst wordt ten aanzien
van de ontmanteling van de GR WOT.
Op 11 december 2012 (agendanummer 20) stemde uw raad in met de uitvoeringsstructuur van het Werk- en Dienstenbedrijf Dinkelland, inmiddels omgedoopt tot DinkellandWerkt! Door DinkellandWerkt! zullen in de komende 3½ jaar Dinkellandse inwoners
werkzaam in de Sociale Werkvoorziening, inwoners die aanspraak maken op een bijstandsuitkering en inwoners die een Wajong uitkering ontvangen via het UWV naar werk
begeleid worden. Het gaat daarbij vanaf 1 september 2013 om 55 medewerkers, oplopende naar (vanaf medio 2015) 185 medewerkers. Daarbij worden ondernemers en organisaties in de gemeente Dinkelland nauw betrokken. Zij zijn uitgenodigd lid te worden
van de Coöperatieve Vereniging UA DinkellandWerkt! Als lid van deze vereniging kunnen
zijn beschikbare medewerkers in hun organisatie inzetten. In de afgelopen maanden
hebben enige tientallen aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap. Streven daarbij is samen met ondernemers en organisaties te komen tot Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen op Dinkellandse schaal. In dit voorstel wordt uitgewerkt hoe
een succesvolle opstart en invulling van DinkellandWerkt! vanuit bedrijfseconomisch
oogpunt kan worden gerealiseerd.
Doelstelling
Realiseren van betrouwbare dienstverlening en opdrachtuitvoering voor de opdrachtgevers (gemeente
Dinkelland, leden Coöperatieve Vereniging UA, ondernemingen/organisaties) bij het detacheren, uitvoeren van opdrachten en (tijdelijke) tewerkstellen van medewerkers afkomstig uit de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw), Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet arbeidsongeschikte jongeren (Wajong),
waardoor deze medewerkers hun verdiencapaciteit te gelde kunnen maken.’
Onderbouwing
1.
Opstartkosten DinkellandWerkt!
Wij gaan er van uit dat de nieuwe uitvoeringsstructuur DinkellandWerkt! per 1 mei 2013 operationeel is en juridisch is afgehecht. Bij de inrichting van DinkellandWerkt! worden advieskosten
gemaakt voor de vormgeving van de fiscale structuur, de juridische structuur, het vastleggen
van de gekozen structuur in statuten (notariskosten) en de inzet van de Kwartiermaker. Met de
opstart van DinkellandWerkt! is tot 1 mei 2013 een bedrag van € 84.000 gemoeid.
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2.

Investeringsplan en liquiditeitsbegroting DinkellandWerkt!

Investeringsplan:

In het kader van de vormgeving van DinkellandWerkt! is het noodzakelijk de nodige investeringen te doen in vaste activa in de vorm van de overname van het rollend materieel (auto’s, tractoren, schaftwagens e.d.) en gereedschappen van Top-Craft BV. Per 1/1/2014 neemt DinkellandWerkt! de werkzaamheden over van Top-Craft BV. Dan is het noodzakelijk dat de stichting
DinkellandWerkt! de beschikking krijgt over materieel. Het is op dit moment echter nog niet
exact te overzien welke deel van het materieel van Top-Craft BV zal moeten worden overgenomen. Wel is nu bekend dat bij overname dit plaats zal vinden op basis van de actuele boekwaarde. De boekwaarde conform de Jaarrekening 2011 bedraagt € 250.000.
In het kader van dit voorstel gaan wij er vooreerst van uit dat alle materieel, opgenomen in deze boekwaarde, wordt overgedragen. In de loop van 2013 wordt in nauw overleg met de afdeling Openbare Ruimte bepaald welke delen van het materieel worden overgenomen. Daarnaast
wordt dan in beeld gebracht welk deel van het overnamebedrag bij de afhandeling van de financiële liquidatie weer beschikbaar gesteld wordt aan de gemeente Dinkelland. Wij verwijzen u
hiervoor naar de in bijgevoegd Ondernemingsplan opgenomen investeringsplan.
Wij informeren u in het laatste kwartaal 2013 over het exacte bedrag wat met de overname van
het materieel gemoeid is. Dit overnamebedrag is dan leidend voor de definitieve vaststelling
van de hoogte van dit deel van de lening. Daarnaast informeren wij u dan over de consequenties van het overnemen van deze vast activa op de financiële liquidatie van de GR-WOT.

Liquiditeitsbegroting:
DinkellandWerkt! zal de beschikking moeten krijgen over de nodige liquide middelen om het
bedrijf op te kunnen starten. Dit in verband met de o.a. huisvesting, de ICT inrichting, de promotie- en aanloopkosten en de voorfinanciering van de BTW. Hiervoor wordt ingeschat dat bij
de opstart maximaal een bedrag ad € 200.000 noodzakelijk is. Overigens schatten wij in dat
eind 2016 een bedrag aan liquiditeiten in DinkellandWerkt! resteert. Wij verwijzen u hiervoor
naar de in bijgevoegd Ondernemingsplan opgenomen liquiditeitsbegroting.
Overigens valt de Stichting DinkellandWerkt! volledig onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente Dinkelland, waarbij het college van Burgemeester en Wethouders optreedt als bestuur.
3.

Nota Mensenwerk2
Uw raad (samen met de raden van de gemeenten Losser en Oldenzaal) heeft de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oost-Twente (GR WOT) in kennis gesteld van de definitieve vaststelling van de toekomstige uitvoering van de sociale werkvoorziening in de gemeente
Dinkelland. Daarmee ontstaat voor de GR WOT de verplichting tot het liquideren van de gemeenschappelijke regeling en het feitelijk overdragen van de werkzaamheden van het uitvoeringsbedrijf Top-Craft BV aan de nieuwe uitvoerders. De nota Mensenwerk2 is opgesteld in opdracht van
de drie gemeenten en de GR WOT om deze overdracht van werkzaamheden te regelen. De nota
is inmiddels op 30 januari jl. vastgesteld door de Bestuurlijk stuurgroep die het proces vanuit de
colleges begeleid. Daarnaast heeft ons college met de uitwerking met betrekking tot de gemeente Dinkelland op 19 februari jl. ingestemd. In het transitieplan Mensenwerk2 is de nieuwe uitvoering de basis voor een evenwichtige en zorgvuldig getimede overdracht van de taken en werkzaamheden van het uitvoeringsbedrijf Top-Craft BV naar de nieuwe uitvoerders. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgevoegde nota Mensenwerk2.

Financiën
1. Beschikbaar stellen van een krediet in het kader van de opstartkosten t.b.v. DinkellandWerkt!,
ten bedrage van € 84.000, te dekken uit de Exploitatiebijdrage Wsw.
2. Beschikbaar stellen van een rentedragende lening aan de Stichting DinkellandWerkt! tot maximaal een bedrag ad € 450.000. Dit betreft een bedrag van (maximaal) € 250.000, gemoeid met
de overname van vaste activa ten behoeve van de Stichting DinkellandWerkt! Na de financiële liquidatie van Top-Craft BV zal dit bedrag deels of geheel terugvloeien naar de gemeente. Dit bedrag kan dan gebruikt worden voor een eerste aflossing van de lening. Daarnaast wordt inge-
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schat dat van de beschikbaar te stellen vlottende activa (€ 200.000) eind 2016 een deel zal achterblijven binnen DinkellandWerkt! Met dit laatste bedrag zal een tweede deel van de lening eind
2016 worden afgelost. Mocht er van de lening een saldo resteren, dan kan daarvoor dekking gevonden worden in de Exploitatiebijdrage Wsw.
Wij tekenen hierbij wel aan dat het beschikbaar stellen van leningen door de gemeente Dinkelland in
de Nota Geldleningen en Garantstelling gemeente Dinkelland is uitgesloten. Echter stellen wij u voor,
gezien de bijzondere situatie dat in dit geval de ontvangende partij (de stichting) 100% onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt respectievelijk een aanzienlijk deel van de lening in twee
tranches in 2014 en 2016 kan worden afgelost, van deze beleidslijn af te wijken.
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris,
De burgemeester,
Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier

Bijlage:
Transitieplan ‘Mensenwerk2’
Ondernemingsplan DinkellandWerkt!

