‘een bijzonder gewoon bedrijf’

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DSW Rijswijk e.o.,
gelet op artikel 38 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en
omstreken

BESLUIT
Overwegende dat:
•
•
•

De colleges van de gemeenten Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg in februari
2018 een intentieovereenkomst hebben gesloten om DSW om te vormen naar een
Zoetermeers werkbedrijf (hierna: ZWB);
Zowel de gemeentes als het algemeen bestuur (hierna: AB) van DSW het van het grootste
belang vinden dat de doelgroep medewerkers zo min mogelijk hinder ondervinden van deze
omvorming;
Het AB van DSW in haar vergadering van 11 april 2019 heeft vastgesteld om “Het proces van
opheffing van de GR DSW op te starten met als beoogd resultaat het in goed overleg tussen
de drie gemeentes opheffen van de GR DSW per 31 december 2020 nadat op zorgvuldige
wijze de mensen en middelen van DSW zijn overgebracht naar het ZWB waardoor de
continuïteit van het werk voor de doelgroep medewerkers is geborgd”;

Het AB besluit op 14 november 2019:
1. Het ontwerp-liquidatieplan vast te stellen in de vergadering van 14 november.
2. Het voorstel tot opheffing van de GR DSW met het ontwerp-liquidatieplan en de ontwerpvereveningsregeling aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten aan te
bieden voor het geven van een zienswijze.
3. De WOR-bestuurder opdracht te geven het voorstel tot opheffing van de GR DSW met het
ontwerp-liquidatieplan aan te bieden aan de ondernemingsraad van DSW voor een advies
met betrekking tot de personele en organisatorische gevolgen van het ontwerpliquidatieplan zodat het advies van de OR meegenomen kan worden in het besluit over het
definitieve liquidatieplan.
4. De colleges van de deelnemende gemeenten te verzoeken:
o het voorstel tot opheffing en het ontwerp-liquidatieplan aan te bieden aan hun
adviesraad sociaal domein;
o de adviesraad te vragen op basis van de stukken advies te geven aan het college
over aandachtspunten bij de implementatie en een afschrift van dit advies aan het
algemeen bestuur van DSW aan te bieden.
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Aldus besloten door het AB van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken in zijn
openbare vergadering van 14 november 2019

de secretaris,

de voorzitter,

B.D. Lugthart

M.J.M. Driel
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