
  

 

 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 

Van  : VVD – Debbie Kruit 

  

Datum indiening                               : 30 juni 2022 

  

Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 

 

  

Onderwerp :  Actieve informatie: stand van zaken aanbevelingen 

onderzoeksrapport raadsenquête (28-6-2022) 

  

Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 

  

Datum tussenantwoord : 

(indien van toepassing)  

Beantwoording na de vakantieperiode (september).  

  

Datum beantwoording  : 20 september 2022  

 

 

Toelichting:  

Het construct NV Empatec en GR Fryslân-West houden onze gemeente al een aantal jaren bezig. De vraag 

van de NV en GR van miljoenen aan incidentele gelden en een fout in de financiële verantwoording leidden 

uiteindelijk tot de raadsenquête inzake Empatec.  

 

Op 3 februari 2022 heeft de raad een besluit genomen waarin het college opdracht wordt gegeven om de 

aanbevelingen uit het onderzoeksrapport uit te voeren.  

 

Op 29 juni ontvingen wij een actieve informatie met de stand van zaken. Het verbaast ons dat er, na bijna 

vijf maanden een document van maar drie pagina’s wordt overlegd waar slechts erg kort en summier op 

alle aanbevelingen wordt gereageerd.  

 

De portefeuillehouder gaf in de commissie BM van dezelfde avond aan dat het helaas planning technisch 

niet gelukt is om dit op een avond te presenteren en bespreken. Ook gaf zij aan dat dit een 

collegebevoegdheid is en dat het daarom niet aan de raad wordt voorgehouden.  

Voor nu hebben wij aantal vragen over de actieve informatie.  

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

 

1.  Wat is de reden dat het college nu dit collegebesluit naar buiten heeft gebracht en er niet gewacht 

kon worden tot na een informerende/opiniërende bijeenkomst (bijvoorbeeld ingelast of in 

september). 

 

 Antwoord: 

In de procesmemo van 8 februari 2022, die als actieve informatie is verstuurd, is afgesproken om in 

het eerste kwartaal van 2022 de brede verkenning uit te voeren en in het tweede kwartaal van 2022 

de keuzeopties uit te werken. Vervolgens zou dan in de tweede helft van 2022 besluitvorming plaats 

kunnen vinden. Deze besluitvorming zal uit meerdere onderdelen bestaan. Om daar goed inzicht in te 

geven is een planning toegezegd. Er wordt nu, samen met de GR, Empatec en de andere gemeenten,  

gewerkt aan de invulling van het vervolgproces 

 



  

 

 

2.  Het raadsbesluit van 3 februari 2022 kent het volgende (deel) dictum: 

- Het college opdracht te geven om de genoemde aanbevelingen in het onderzoeksrapport uit te    

            voeren. 

 

a. Deelt het college de mening van de VVD fractie dat het college door te handelen zoals te 

handelen een democratisch genomen besluit van de gemeenteraad actief naast zich neerlegt c.q. niet 

dan wel niet volledig uitvoert? 

 

b. Deelt het college de mening van de VVD fractie dat - anders dan een motie - een raadsbesluit 

onverkort door het college dient te worden uitgevoerd. 

 

c. Deelt het college de mening van de VVD fractie dat indien uitvoering van een raadsbesluit 

(feitelijk) onmogelijk blijkt, het op de weg ligt van het college om de raad te verzoeken dit besluit 

aan te passen en tot die tijd dit raadsbesluit het kader blijft? 

 

d. Gaat het college een gewoonte maken van het niet uitvoeren van raadsbesluiten, al dan niet 

genomen in een vorige periode? 

 

e. Op welke wijze heeft het college de geschiedenis / context die geleid heeft tot de 

raadsenquête en financiële malaise alsmede de intensieve rol en betrokkenheid van de raad tot nu toe 

betrokken bij de overweging om de raad nu niet te kennen in de beslissing over welke optie te volgen. 

 

f. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om - indien het college van mening is dat dit 

een college aangelegenheid is - de raad te verzoeken wensen en bedenkingen kenbaar te maken 

voorafgaand aan het nemen van het besluit, zoals bijvoorbeeld wel gedaan is bij de 

woningbouwstrategie in 2021. 

 

 Antwoorden: 

Ad. a. Wij vinden niet dat wij een besluit van de gemeenteraad naast ons neerleggen dan wel niet 

volledig uitvoeren. Het raadsbesluit geeft aan dat het college de opdracht krijgt om de aanbevelingen 

uit het rapport uit te voeren. Voor ons is de aanhef van aanbeveling A hierbij van belang. Deze 

aanbeveling gaat over het huidige construct van de governance dat niet meer voldoet en dat 

aangepast moet worden. Daartoe noemt deze aanbeveling enkele voorbeelden die uitgaan van 

opheffen van de GR, NV of allebei. Wij interpreteren deze opties, conform de omschrijving, als 

voorbeelden. Er zijn dus nog meerdere opties mogelijk, waartoe deze aanbeveling ruimte biedt. Wij 

hebben daarom ook andere vormen onderzocht, mede gezien financiële en juridische gevolgen, om 

daarmee de raad een keuze te laten maken. Volgens ons past dit binnen het genoemde raadsbesluit.  

 

Ad. b. Ja, die mening delen wij.  

 

Ad. c. Ja, ook die mening delen wij. Daarom gaan we in de komende maanden ook aan de slag om de 

raad te betrekken bij de verdere vormgeving van de uitvoering van de P-wet en WsW en de positie van 

Empatec hierin. 

 

Ad. d. Wij handelen binnen het genomen raadsbesluit.  

 

Ad. e. Na de verkiezingen en in de formatieperiode van Súdwest-Fryslân zijn de overige gemeenten 

doorgegaan met het proces van hervorming van de GR. In dat licht is het dus enerzijds van belang om 

redelijk snel te schakelen en een koers op hoofdlijnen uit te zetten en tegelijkertijd ook de raad 

hierin voldoende mee te nemen. Het was niet de intentie om de raad ‘over te slaan’, zoals de 

wethouder toegelicht heeft in de raad van 7 juli. Daarin heeft zij ook aangegeven dat er een 

procesplanning komt om inzicht te  geven in de momenten van besluitvorming van de zomer van 2022.  

 

Ad. f. Zoals we eerder al aangaven handelen we binnen het raadsbesluit. Het is geenszins de bedoeling 

van het college om te komen tot eenzijdige besluitvorming. De aangepaste GR, statutenwijziging en 

andere juridische aanpassingen zullen in de tweede helft via de normale route naar de raad komen.  

 

3.  ‘In het geval dat gemeente Súdwest-Fryslân’ toch een andere samenwerkingsvorm zou ambiëren, dan 

bestaat de mogelijkheid om als gemeente uit de GR te treden. Indien Súdwest-Fryslân als enige 

gemeente uit wenst te treden, dan volgen forse uittredingskosten’ 

 



  

 

 

De raadsopdracht was om deze optie, net als anderen, uit te werken en aan de raad voor te leggen. 

Deze uitwerking ontbreekt.  
 

a. Graag ontvangen wij een uitwerking inclusief een onderbouwing, specificatie en berekening 

van deze uittredingskosten. 

  

 Antwoord: 

 

Ten aanzien van de uittredingskosten is het slechts mogelijk om een indicatie op hoofdlijnen te geven. 

De kosten worden bepaald door onderlinge spelregels (uittredingsreglement). Een dergelijk reglement 

is er momenteel niet.  

In de GR is daarover het volgende opgenomen: 

4. Een gemeente kan bij een daartoe strekkend besluit van de raad en het college van burgemeester 

en wethouders uit de regeling treden. 

5. Het algemeen bestuur regelt in geval van een voorgenomen uittreding de financiële en overige 

verplichtingen van de betreffende gemeente. 

 

Bij het bepalen van de uittredesom dient rekening te worden gehouden met de volgende elementen: 

- Frictiekosten 

- Desintegratiekosten 

- Door Súdwest-Fryslân over te nemen verplichtingen 

- Aandeel Súdwest-Fryslân in het eigen vermogen en de reserves van de GR 

- De gevolgen van de uittreding op de ontwikkelagenda van Empatec 

- Wel/geen overgang van Onderneming (OVO) 

 

Op basis van de jurisprudentie moet de gemeente hiervoor in ieder geval drie keer de jaarlijkse 

bijdrage betalen, uit te spreiden over vijf jaar. Voor Súdwest-Fryslân gaat het dan (op basis van 

bedragen van het lopende boekjaar 2022) om 3 * ca. 1,55 miljoen = 4,67 miljoen. Daarnaast is er ook 

in het afgelopen jaar een incidentele bijdrage betaald aan de GR, die ook in de berekeningen 

meegenomen zou kunnen worden. Mogelijk zijn er ook nog kosten te verwachten van een eventuele 

liquidatie. Wij zijn dan aansprakelijk voor een mogelijk negatief vermogen.  

Daarnaast moeten ook kosten worden gemaakt voor het regelen van een nieuwe organisatie of 

anderszins (bijv. gemeentelijke afdeling). De kosten hebben te maken met huisvesting, overhead, 

personeel, machines en inventaris etc. Hier is geen betrouwbare inschatting van te maken. 

 

Ten aanzien van opheffen van de GR is in de GR tekst het volgende opgenomen: 

Artikel 24 

1. De regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges van burgemeester en 

wethouders van tenminste tweederde van de deelnemende gemeenten, voor zover deze colleges van 

burgemeester en wethouders daartoe toestemming hebben gekregen van hun raden. 

 

Súdwest-Fryslân kan dus niet eigenstandig besluiten tot opheffing. 

 

4.  ‘Het college geeft er de voorkeur aan om deze publieke gelden aan inwoners te besteden en de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio’. 

 

De incidentele extra bijdragen van meer dan 4 miljoen euro die in de afgelopen raadsperiode door 

onze gemeente naar de NV Empatec en/of de GR Fyslân-West zijn gegaan om de financiële problemen 

te dekken zijn ook uit de publieke gelden voldaan.  

 

a. Is het college het met de VVD fractie eens dat dit nooit meer mag gebeuren en dat het daarom 

van belang is te zorgen dat er een solide en toekomstbestendig construct opgezet zal moeten worden?  

 

b. Graag ontvangen wij een toelichting met onderbouwing waaruit blijkt dat de door het college 

genoemde kosten op korte termijn niet opwegen tegen de voordelen (financieel en niet-financieel) op 

de langere termijn. 

 

 

 Antwoord: 

Ad. a. Bij onze reactie genoemd onder vraag 2 zijn wij hierop al ingegaan. Wij zijn het daarom met u 

eens dat wij samen met alle partijen wensen te voorkomen dat we ooit weer in een zelfde situatie 

terecht komen. Een nieuw construct zal juist dát moeten voorkomen.  



  

 

 

 

Ad. b. In feite zijn de geschatte incidentele uittredingskosten al dusdanig groot dat dit alleen 

overwogen moet worden als het niet anders kan. Daarnaast zullen we dan zelf een organisatie op 

moeten bouwen. Mede in het licht van de beantwoording van vraag 2a is het daarom niet verstandig 

om nu al een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de omvang van deze kosten.  

 

De drie alternatieve scenario’s die vanuit de raadsenquête werden aanbevolen gaan alle drie uit van 

opheffing van de GR. Dit is een proces dat Súdwest-Fryslân niet alleen kan beslissen. Nu de andere 

drie gemeenten dit geen bespreekbare optie vinden blijft een scenario over waarbij het juridisch 

construct (GR en NV) intact blijft, maar waar de governance en financiële controle van Empatec 

verbeterd wordt. Dit scenario is in lijn met het ongevraagd advies van de Cliëntenraad WWB Súdwest-

Fryslân. 

We willen juist vanuit de inhoud met de raad in gesprek over de vraag vanuit welke optiek je je rol als 

werkgever wil invullen waarbij vaststaat dat dit altijd vanuit een openbaar lichaam moet 

plaatsvinden. 

 

5 De portefeuillehouder gaf in de vergadering van BM (29 juni 2022) aan dat er een verschil zit tussen 

het proces van het uitwerking van het raadsbesluit van 3 februari (collegebevoegdheid), de brede 

verkenning en het vervolgproces met de overige 3 gemeenten (waaruit een raadsvoorstel zal komen 

dat in de 4 raden na de zomer behandeld zal worden).  

 

Graag ontvangt de VVD fractie een uiteenzetting over welke verschillende processen er zouden 

bestaan (per proces) en een planning c.q. stappenoverzicht hiervoor (per proces). 

 

 Antwoord:  

Op dit moment is van belang de toegezegde brede verkenning. Deze legt de nadruk op de inhoudelijke 

keuzes die gemaakt moeten worden om een koers uit te zetten. De brede verkenning bestaat uit 

verschillende onderdelen. In de eerste plaats gaat het om de verdere uitwerking van de raadsenquête. 

In de tweede plaats gaat het om het kritisch tegen het licht houden van de businesscase en de 

gevolgen daarvan voor Súdwest-Fryslân. Daarbij gaat het om de visie op het sw-bedrijf, rijksgelden, 

doelmatigheid van re-integratie, financiële transparantie, In de derde plaats zullen we ook voor een 

deel ingaan op de gewenste governance, inclusief sturingsmogelijkheden van college en raad.  

Tijdens de bijeenkomst van de raadscommissie zullen we inhoudelijk ingaan op deze brede 

verkenning.   

 

6 D “Er is een wijziging van de GR in voorbereiding waardoor de invloed van de raad wordt vergroot” 

 

De invloed van de raad wordt groter. Het zeggenschap van het bestuur wordt vergroot en de rol van de 

RVC wordt aangepast. 

 

a. Wat verandert er in de nieuwe GR aan het feit dat alle gemeenten gezamenlijk 1 

 aandeelhouder zijn die de NV aansturen?  

 

b. Wat betekent de nieuwe GR voor de invloed van Súdwest-Fryslân?  

 

c. Wat betekent de nieuwe GR voor de stemverhouding binnen de GR? 

 

d. Kan Súdwest-Fryslân (binnen de nieuwe GR) gedwongen worden c.q. geconfronteerd worden 

 met een beslissing van derden die maken dat Súdwest-Fryslân haar (participatie) beleid dient 

 aan te passen en /of dat op deze wijze nieuwe taken/bevoegdheden aan de GR worden 

 overgedragen?  

- Wat betekent dit voor de autonomie van Súdwest-Fryslân? 

 

e. Betekent de nieuwe GR dat de NV nu wel volledig, transparant en tijdig de GR moet en zal 

 informeren? 

 

f. Maakt de nieuwe GR dat de NV indien de NV in gebreke blijft met ‘e’ hiertoe gedwongen kan 

 worden? 

 

g. Wie is bevoegd hier dan toe te besluiten en wat is de stemverhouding in dat geval? 

 
 



  

 

 

 Antwoord: 

Ad a. Daarin brengt de nieuwe GR geen wijzigingen. Alle gemeenten blijven gezamenlijk één 

aandeelhouder.   

Ad b. Ten opzichte van de andere gemeenten verandert de invloed van Súdwest-Fryslân niet. Wel 

vergroot de nieuwe GR de invloed van de raad en wordt de vertegenwoordiging van het college in het 

Algemeen Bestuur verbreed.  

Ad c. De stemverhouding in het Algemeen Bestuur is gewijzigd via artikel 9 van de nieuw vast te 

stellen GR. Deze is opgehoogd naar de verhouding Fryske Marren (2), Harlingen (1) Súdwest-Fryslân (4) 

en Waadhoeke (2). Aan de verhouding tussen de gemeenten is dus niets veranderd. De 1e fase van de 

wijziging van de GR gaat tot en met artikel 14. 

Ad d. Een samenwerkingsverband ga je aan omdat je gezamenlijk schaalvoordelen ziet die niet te 

behalen zijn bij individuele keuzes. Dat betekent een proces van onderhandelen met andere partijen 

en dus een kwestie van geven en nemen. De stemverhouding binnen de GR maakt het mogelijk dat de 

andere aandeelhouders gezamenlijk kunnen besluiten tegen de visie van Súdwest-Fryslân in en kan 

uiteindelijk tot aanpassing van het eigen beleid leiden. Of dit zover gaat dat nieuwe 

taken/bevoegdheden aan de GR overgedragen worden, valt nog te bezien.   

Beleidskeuzes blijven altijd bij de gemeente. De GR is een uitvoeringsorganisatie van het gestelde 

beleid. Op deze manier heeft Súdwest-Fryslân autonomie rondom participatie en meedoen.  

Ad e. Vooralsnog is het onze bedoeling om te werken met jaarovereenkomsten. Financiële 

kwartaalrapportages worden gedeeld met de raad, anders dan voorheen alleen de jaarstukken en de 

begroting van het jaar daarop. Ook komt er een robuustere ambtelijke en bestuurlijke inzet. Zo komt 

er een eigen gemeentelijke controller in de GR (en niet alleen die van de NV). Datzelfde geldt voor 

het secretarissenoverleg en de ambtelijke ondersteuning van de bestuurders. Er wordt op die manier 

objectiever en onafhankelijker van de NV gewerkt.  

Ad f. Dit maakt onderdeel uit van de twee fase van de wijziging van de GR. Over dergelijke zaken 

moeten nog standpunten worden ingenomen  

Ad g. Zie hierboven, bij c.  

 

7 E “we bevelen de gemeenteraad aan het college te vragen om, aan de hand van een plan van aanpak, 

inzichtelijk te maken op welke wijze de aanbevelingen geïmplementeerd en uitgevoerd gaan worden”.  

 

Wanneer kan de raad deze plan van aanpak verwachten? 

 

 Antwoord: 

 

 Dit wordt in de loop van de komende maanden opgemaakt. Op 12 oktober is er een informerende 

voorlichtingsbijeenkomst met de raadscommissie over Empatec. Voor die tijd is ook de brede 

verkenning klaar die we op die avond zullen toelichten. Verder zal op die avond ook worden ingegaan 

op de gevolgen van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de positie van de 

gemeenteraad bij GR’s in het algemeen en die van Fryslân-West in het bijzonder.  

Na die tijd zal de raad ook besluiten voorgelegd krijgen over hoe Súdwest-Fryslân voortaan uitvoering 

wil geven aan de Participatiewet en de WsW, alsmede de positie van Empatec daarin, inclusief de 

nieuwe governancestructuur. 

 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 

 

 

 

 


