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Aanleiding 
 
Op 19 december 2013 en 24 april 2014 heeft de Raad van de gemeente Doetinchem ‘De 
Doetinchemse Keuze’ vastgesteld. De Doetinchemse Keuze (DKK) is een visie document 
dat de kaders weergeeft voor een herontwerp van het maatschappelijk domein in de 
gemeente Doetinchem. Dit herontwerp is noodzakelijk, gelet op de decentralisaties van 
de taken van het Rijk naar de gemeenten. Het betreft taken welke omschreven zijn in de 
nieuwe wetten WMO, de Jeugdwet en de participatiewet. Deze wetten treden per 1 
januari 2015 in werking.  
 
De gemeente Doetinchem wil een kanteling maken in haar dienstverlening op het gebied 
van zorg en welzijn. De rol van overheid is in de loop der jaren te groot geworden. 
Burgers zijn omgedoopt tot ‘klanten’ in plaats van actieve medeburgers die zelf in hun 
eigen omgeving de eerste hulpbehoefte organiseren (zelfsturend). Tegelijkertijd zijn de 
zorg- en welzijnsvoorzieningen te veel versnipperd en is het aanbod te complex 
georganiseerd. Er zijn teveel aanspreekpunten en de regie rondom de hulpvraag is 
onduidelijk voor de burgers. Zorgprofessionals moeten er meer op gericht zijn dat de 
burger zelfsturend wordt, wat uiteindelijk moet leiden tot zorgreductie in de 1e en 2e 
lijn.  
Deze kanteling voor de burger vraagt ook een kanteling in de dienstverlening door deze 
zorgprofessional. Het nieuwe perspectief op zorg en welzijn biedt kansen om de 
competenties van medewerkers beter te benutten en te ontwikkelen in combinatie met 
het verhogen van de arbeidsproductiviteit.  
 
De opdracht richt zich tot het samenvoegen van een aantal diensten en taken van de 
gemeente Doetinchem die nu versnipperd georganiseerd zijn binnen de gemeente of 
aangeboden worden door partners welke nauw gelieerd zijn aan de gemeente 
Doetinchem (stichting IJsselkring, MEE). De gemeente Doetinchem heeft de keuze 
gemaakt om deze diensten en taken onder te brengen in één organisatie en in de vorm 
van een Besloten Vennootschap.  
 
In dit kaderstuk komen de navolgende onderwerpen aan de orde: 

 Doel; 
 Taken; 
 Financiële dekking; 
 Governance. 

 

Transitie 
Wij streven ernaar dat per 1 oktober 2014  de BV een formele juridische status heeft. 
Met het oog op verschillende (besluitvormings-)processen die in gang zijn en nog in 
gang gezet gaan worden, moet formeel een beslisser namens de BV worden aangewezen. 
De voorkeur gaat uit naar een ‘bouwer’  voor een periode tot 1 januari 2017. 
 
Wanneer deze ‘bouwer’ in dienst is getreden zal het opdrachtgeverschap moeten  
worden belegd in de ambtelijke organisatie en een wethouder worden aangewezen die 
de rol van eigenaar vertegenwoordigt. 
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Achtergrond 

Maatschappelijke  ontwikkelingen 
Door de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten (decentralisatie) verandert 
er de komende jaren veel voor de zorg aan huis (Wmo), de jeugdzorg en voor mensen 
die hulp nodig hebben bij het vinden van werk (Participatiewet). De  gemeente is 
verantwoordelijk voor het toegangsproces, waaronder indiceren/beschikken.  
De gemeente Doetinchem bereidt zich al geruime tijd voor op die veranderingen. De 
koers die de gemeente voorstaat is ‘de Doetinchemse Keuze’(DDK).  
 
De bestaande infrastructuur voor het maatschappelijk domein is achterhaald. Deze moet 
dichter bij de burger georganiseerd worden en aansluiten bij zijn of haar leefwereld.  
 
De kanteling is inmiddels een begrip bij de gemeente Doetinchem. Met de invoering van 
‘het gesprek’ neemt de gemeente meer tijd voor het eerste gesprek met de burger. Focus 
van dat gesprek ligt op de zelfredzaamheid van de burger in plaats van het doorlopen 
van de standaard voorzieningenlijst. Dit vraagt een cultuuromslag bij de professionals, 
burgers en bestuurders. 

Beleidsmatig kader 
De raad heeft op 19 december 2013 en  24 april 2014 ‘de Doetinchemse Keuze’ 
vastgesteld.  
In ‘de Doetinchemse Keuze’ zijn de volgende 10 beleidskaders benoemd: 
 

1. Het uitgangspunt binnen ‘Met Elkaar, Voor Elkaar’ is dat elke inwoner zoveel 
mogelijk zelfstandig de regie voert over het eigen leven; 

2. Voorkomen is beter dan genezen; preventief handelen is prioritair;  
3. De eigen kracht: wat kun je zelf; 
4. Zo lang mogelijk zelfstandig in een vertrouwde omgeving blijven functioneren;  
5. Inzet op werk als daginvulling; 
6. 1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur;  
7. Gericht op de vraag en het resultaat, niet op het (bestaande) aanbod; 
8. Ruimte voor de samenleving;  
9. Binnen de budgettaire kaders; 
10. Oud voor nieuw. 

 
DDK streeft vergaande ontschotting na: een geharmoniseerde front-office voor 
buurtcoach, Zorgplein en Werkplein.  Deze ontschotting is de basis van een  effectievere 
ketensamenwerking tussen de verschillende afdelingen. Door deze structurele 
samenwerking kan er een beter resultaat en een hogere toegevoegde waarde (lees: een 
betere dienstverlening) voor de burger worden bereikt.  
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Juridische kaders 

Organisatievorm 
De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal (vooralsnog) volledig onder de verantwoording 
van de gemeente opereren, maar wordt, conform de wens van het bestuur, wel als 
aparte entiteit gepositioneerd met een eigen rechtspersoonlijkheid.  
 
De mogelijkheden voor diverse rechtsposities zijn onderzocht en om de navolgende 
redenen is een besloten vennootschap het advies: 

 Via de eigenaarsconstructie (aandeelhouder en deelnemer 
aandeelhoudersvergadering) houdt de gemeente direct invloed op de strategie en 
continuïteit en daarmee de richting van het belang van de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie 

 Via andere instrumenten kan de gemeente sturen op maatschappelijk resultaat 
en performance van het bestaande proces; 

 De BV vorm vermijdt, bij de juiste statutaire omschrijving, aanbestedingsrisico’s; 
 De termijn voor de formele oprichtingsvereisten past binnen de implementatie 

van DDK; 
 Geen ambtelijke dienstverbanden. 

 
Daarnaast is het (technisch gezien)relatief eenvoudig om een besloten vennootschap op 
termijn (zoals verwoord in de ‘Agenda van de toekomst’) naar de markt te brengen (‘te 
vervreemden’). Een dergelijke mogelijkheid doet zich enkel voor indien er sprake is van 
een aparte juridische entiteit die los van de gemeente staat. 
Derhalve heeft de Raad op 24 april 2014 besloten:  
 

‘ Conform eerdere besluitvorming voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie, waarin o.a. de 

buurtcoaches landen, de juridische entiteit van een (overheids)BV te kiezen.’ 

Goedkeuring provincie 
In artikel 160, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is bepaald welke procedure 
gevolgd dient te worden indien om vanuit de gemeente een rechtspersoon op te richten 
of hierin deel te nemen. Onderdeel van deze procedure is dat de provincie hieraan haar 
goedkeuring verleent.  Deze procedure is opgestart.  
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Doelstelling  
In de statuten heeft de overheids BV de volgende doelstellingen geformuleerd: 
‘De vennootschap heeft ten doel: 
a. - het op een actieve en professionele manier bevorderen van en het 
uitvoering geven aan het optimaliseren van zelfredzaamheid en participatie 
van burgers; alsmede 
- het bijdragen aan de sociale kwaliteit van de samenleving (in het bijzonder 
het ondersteunen van kwetsbare groepen); 
welk doel getracht wordt te verwezenlijken door onder meer uitvoering te geven 
aan taken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de 
Participatiewet en de Jeugdwet; en voorts 
b. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband 
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn’. 
 
Impact 
De overheids BV zal actief haar diensten gaan verlenen aan ca 10.000 burgers in de 
gemeente Doetinchem. De buurtcoach heeft een activerende en stimulerende taak, 
daarom is het de verwachting dat veel inwoners (bewust of onbewust) geactiveerd 
worden om een  bijdrage  te leveren in de 0e lijn.  
 

Groeimodel  voor realisatie De Doetinchemse Keuze 
Voor de opbouw van de organisatie stellen we een groeimodel voor. In 2015 start de 
organisatie met de buurtcoaches en de activiteiten van IJsselkring die worden 
gecontinueerd. De BV kan zijn aandacht dan volledig richten op het neerzetten en 
optimaal vervullen van die activiteiten. In de tweede fase vanaf 2016 brengen we 
activiteiten van ‘het zorgplein’ over naar de BV, en zorgen we voor naadloze aansluiting 
met de front office van de fusieorganisatie participatiewet. Het streven binnen het 
groeimodel is om bestaande activiteiten, waar mogelijk, direct in de juiste eind-entiteit 
te plaatsen. Dit om te voorkomen dat een activiteit van IJsselkring in 2015 naar de 
gemeente gaat en in 2016 naar de overheids BV. In dit business plan beschrijven we de 
eerste fase. Over de tweede fase vindt medio 2015 besluitvorming plaats. 
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2015:  samenvoegen taken en activiteiten IJsselkring en buurtcoaches 
 

De eerste fase behelst (nagenoeg hele) integratie van de taken van en activiteiten van 
IJsselkring met FTE  uitbreiding op de buurtcoaches.  

Takenpakket  

Buurtcoaches (collectief en individueel) 
Het sociale welzijn in de wijken verbeteren en een grotere zelfredzaamheid van de 
(kwetsbare) wijkbewoners realiseren, dat is het doel van de buurtcoaches. In plaats van 
vraaggericht werken gaat de buurtcoach eropaf en proberen zij achter de voordeur te 
komen. Ze zijn zichtbaar in de wijk en maken de zorg voor inwoners eenvoudiger en 
dichterbij. Daarnaast hebben ze korte lijntjes met instanties en hebben ze een 
preventieve werking.  
Ook stimuleren zij de ‘eigen kracht’ van inwoners. Zij zijn in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk voor het oplossen van hun problemen. Een ander uitgangspunt is één 
huishouden, één plan, één hulpverlener (buurtcoach). De buurtcoach treedt op als 
casemanager en benadert het huishouden met oog voor de eigen kracht en dat van het 
sociale netwerk. Daarnaast verricht de buurtcoach taken met betrekking tot de 
leefbaarheid van de wijk en de collectieve activiteiten. De buurtcoach is de ‘lead 
professional’ die aanwezig is in de leefwereld van de burger. De buurtcoach werkt als 
generalist en is breed inzetbaar. De complexiteit van problematiek kan verschillen. We 
stellen derhalve voor om te starten met 2 verschillende buurtcoach rollen: medior en 
senior . 
De bezetting van de buurtcoach is gebaseerd op de norm van 1 buurtcoach op 1000 
inwoners.  

informatie en advies (sociale raadslieden en budgetcoach) 
De buurtcoaches zijn ook aanspreekpunt voor de inwoners met vragen en de toegang tot 
de maatschappelijke-, sociale- en zorgvoorzieningen. Voor een gedeelte kunnen zij 
informatie en advies geven, echter de complexiteit in wet en regelgeving is de laatste 
jaren fors toegenomen en constant aan verandering onderhevig. De sociale raadslieden 
beschikken over specialistische kennis, die zij o.a. ter ondersteuning van de 
buurtcoaches inzetten. In hun ondersteuning fungeren zij als ‘steunpunt informatie en 
advies’ (mid- office) voor juridische, financiële en fiscale zaken. Zij ondersteunen in 
complexere zaken met betrekking tot het sociale juridische deel ervan. Tevens behoort 
de coördinatie van  SRW gerelateerde vrijwilligersgroepen c.q. inzet (formulieren- en 
administratieservice) tot hun taakgebied.  
 
De budgetcoach is een (financiële) dienstverlener die ervoor kan zorgen dat inwoners 
het overzicht van hun geldzaken weer terug krijgen. De budgetcoach helpt de  inwoners 
om in eerste instantie inzichtelijk te maken hoe zij er financieel voor staan. De 
budgetcoach wordt meestal pas ingeschakeld bij financiële problemen, om puin te 
ruimen. De doelgroep hiervoor zal de komende jaren, mede gelet op het huidige 
economische klimaat, toenemen.  

Beheer en exploitatie accommodatie  
Door de openstelling en beheer van wijkservice- en ontmoetingscentra ontstaat de 
mogelijkheid aan groepen en organisaties om bijeenkomsten en activiteiten te 
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organiseren en om van flexwerkplekken gebruik te maken. Deze activiteiten worden 
deels georganiseerd door de beheerders maar ook door derden. In overleg met de 
beheerders van het wijk- en ontmoetingscentrum kunnen zij afspraken maken over het 
gebruik  van ruimtes. Bij activiteiten die zelf georganiseerd worden, kunnen de 
beroepskrachten terugvallen op een groot aantal vrijwilligers.  

Vrijwilligersondersteuning  

Vrijwilligerscentrale  
De vrijwilligerscentrale stimuleert de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor 
inwoners en vrijwilligersorganisaties van de gemeente Doetinchem. De centrale speelt 
een actieve rol in de directe ondersteuning van het vrijwilligerswerk en vormt een 
organisatorisch knooppunt voor vraag en aanbod. De vrijwilligerscentrale beheert een 
vacaturebank waarin het vrijwilligerswerk van deze regio is onder gebracht.  

Coördinatie buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband met Woningcorporatie Sité 
Woondiensten, Politie Doetinchem, wijkteam en wijkwachten. De participanten zien 
buurtbemiddeling als een instrument om de sociale cohesie in de wijken te bevorderen 
en als een middel om buren tot een betere verstandhouding te laten komen.  

Coördinatie brede school netwerk 
In wijken en dorpen binnen de gemeente Doetinchem werken partijen samen rond de 
opvoeding van peuters, kleuters en schoolgaande kinderen. Dit samenwerkingsverband 
noemen we het bredeschoolnetwerk. 

Uitvoering Integrale Vroeghulp  
Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale 
Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en 
kinderdagcentra) samen.  

Overheadtaken 
Overige overheadtaken (zoals P&O, controller, financiële- en salaris administratie) 
zullen worden ingekocht bij de gemeente. Hiervoor zal een budget worden opgenomen.   
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Financiën  
Als basis is, waar mogelijk,  de bestaande (kosten) begroting van IJsselkring gebruikt. 
Voor de bekostiging is gebruik gemaakt van ‘het financieel kader DDK’. 

Personeel: 
Personele kosten zijn berekend conform het organogram op basis van 77 FTE. De 
latende organisatie IJsselkring zal iets minder dan de helft van de benodigde 
formatieplaatsen kunnen vullen. De overige medewerkers (ca 39 FTE) zullen nieuw 
geworven worden. In deze wervingsprocedure zal expliciet aandacht worden 
geschonken aan de kennis en achtergronden van deze kandidaten. Hiermee kan een 
eerste aanzet worden gegeven aan het binnenhalen van thans niet aanwezige kennis.  
 
In de calculatie is rekening gehouden met functiewaardering in de schaal geldend bij het 
functieprofiel, gewaardeerd op functiejaar 12 (één na hoogste functiejaar) (CAO welzijn 
en dienstverlening voor de buurtcoach) vermeerderd met sociale lasten en overige 
personeelskosten (totaal 37.5%). De salarisschalen uit de CAO (geldend vanaf februari 
2013) zijn verhoogd (indexatie) met 2%.  
 
Een aantal diensten zullen worden ingekocht bij de gemeente of andere externe partijen.  
Hiervoor is budget begroot.  
Voor het eerste jaar is de post ‘scholing’ verdubbeld tov reguliere percentage van 2.5% 
(incidentele kosten).  De (extra) kosten voor detachering van 6 a 7 gemeentelijke 
medewerkers vallen binnen de margewaardering van  de nieuwe medewerkers op 
functiejaar 12.  
 
Er is een calamiteitenbudget opgenomen voor het eerste jaar voor onvoorziene uitgaven 
op het gebied van personeelskosten. 
 
In de calculatie is uitgegaan van een salariswaardering in schaal 8 voor de buurtcoaches. 
Indien (na weging) blijkt dat deze functie ingeschaald zal worden in schaal 9 dan 
betekent dit een toename van de totale personeelskosten met  EUR 370.000. 

Huisvesting: 
Als basis zijn de bestaande huisvestingskosten genomen van IJsselkring. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat er voor 3 locaties (Noord, de Huet/Dichteren en Gaanderen) 
geen huur wordt betaald aan de gemeente. De bestaande huisvestingskosten zijn met ca 
3% verhoogd. Daarnaast zal er voor de wijk Schoneveld (4 buurtcoaches) en Dichteren 
(8 buurtcoaches), in verband met ruimtegebrek, omgezien worden naar een andere 
locatie. Hiervoor is een bedrag opgenomen van EUR 50.000,= bovenop de bestaande 
huisvestingskosten 

ICT kosten 
De bestaande ICT kosten van IJsselkring (inhuur externe partij) zijn als uitgangspunt 
gehalveerd. Dit is mogelijk, daar de ict voornamelijk ingekocht zal gaan worden bij de 
gemeente. Voorzichtigheidshalve is er vanuit gegaan dat het bestaande contract met de 
externe partij  gehalveerd zal gaan wordenDaarnaast zal  een gedeelte van de ICT 
worden ingekocht bij de gemeente waarmee het bedrag voor ICT kosten weer mee is 
opgehoogd. De abonnement kosten tbv software etc zijn gehandhaafd. 
De buurtcoaches van IJsselkring werken met laptops  of iPads. 56 FTE buurtcoach = 65 
medewerkers + 3 teamleiders.  
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Daarnaast is er in de wijkcentra (totaal) behoefte aan 30 vaste werkplekken (incl pc’s) 
en een aantal laptop’s ten behoeve van  de buurtcoach. De fysieke werkplekken zijn 
overgenomen van IJsselkring in de activa-passiva overeenkomst. Voor aanpassingen van 
de fysieke werkplekken is een bedrag van EUR 50.000 begroot.  

Activiteitskosten 
Betreffen kosten voor activiteiten in de buurtcentra en kosten voor de vrijwilligers.   

Overige kosten 
Voornamelijk kantoor, advies en accountantskosten. EUR 20.000 is extra begroot als  
incidentele toename van de kantoorkosten in verband met het verdubbelen van de 
organisatie in FTE.  

Positionering nieuwe organisatie 
De burgers van de gemeente Doetinchem moeten kennis maken met de nieuwe 
organisatie. Dit bedrag is bestemd Voor (on- en offline)profilering, positionering en 
startactiviteiten.  

Afschrijving: 
Als basis zijn de bestaande afschrijvingen (materieel) genomen van IJsselkring. Door de 
Activa-Passiva transactie van 1 euro zijn de afschrijvingen op de aanwezige activa nihil. 
Naar verwachting zal de investering in materiële activa beperkt zijn post derhalve 
gesteld op 25.000 

Frictie / onvoorzien 
Na de overgang van IJsselkring naar de nieuwe overheids BV zullen onvoorziene en 
frictiekosten optreden voor oa. boventalligheid medewerkers in verband met het 
wijzigen van functie’s etc. De post Frictie / onvoorzien is begroot op 3,5% van de totale 
begroting. 
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Kosten begroting jaar 1 

begroting jaar 1    totaal   primair overhead incidenteel 

personeel     5.535.000     4.960.000       475.000      100.000  

huisvesting        500.000        400.000       100.000    

ICT Kosten / telefonie      350.000           350.000    

activiteitkosten      300.000        300.000      

overige kosten       200.000          70.000       130.000    

positionering nieuwe organisatie      100.000            100.000  

afschrijving          25.000          25.000      

calamiteitenbudget      320.000          70.000         70.000      180.000  

totale kosten 1e jaar 7.330.000    
    

5.825.000  
     

1.125.000  
        

380.000  

    
83,8% 16,2% 

 
Bekostiging 
Vanuit de nulde lijn wordt een deel van de bestaande middelen voor het Zorg- en 
werkplein, de toeleidings activiteiten van IJsselkring en de huidige buurtcoaches als 
financiering aangewend. Daarnaast wordt de nieuwe 1e lijn gefinancierd met middelen 
voor toeleiding van de te decentraliseren budgetten (Jeugd, AWBZ, Beschermd Wonen). 
De indicatiestelling, en formele verwerking, door Bureau Jeugdzorg en de instellingen 
zelf, vinden immers niet meer plaats, maar wordt door de toeleiding van de gemeente 
gedaan. Evenals op de 2e lijnsvoorzieningen (m.u.v. jeugdzorg in het eerste jaar), 
hanteren we hierbij een efficiencykorting in 2015. Daarmee kunnen de kosten van de 
nieuwe 1e lijn gefinancierd worden. 
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Fase 2,  groeimodel naar 2016 
Dit betreft een groeimodel welke door de kwartiermaker/beoogd directeur in 2015 
nader in gang gezet kan worden. Dit groeimodel is derhalve beperkt uitgewerkt.  
 
Gemeenten worden per 2015  verantwoordelijk voor de maatschappelijke 
ondersteuning van hun ingezetene tot het moment dat deze een indicatie krijgt voor de 
(nieuwe) Wet Langdurige Zorg (WLZ) of zorg is gerealiseerd via de 
Zorgverzekeringswet. Daarmee zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en de continuïteit van de Wmo-voorzieningen. 
 
Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich in een aantal concrete taken. Naast de huidige 
taken uit de Wmo valt in ieder geval te denken aan begeleiding, kortdurend verblijf, 
persoonlijke verzorging voor jeugdigen, budget cliëntondersteuning van MEE, 
mantelzorgcompliment, inkomensregelingen, chronisch zieken en gehandicapten, 
opvang. Daarnaast is het nog niet concreet wie (buurtcoach of klantmanagers) bepaalde 
taken gaan uitvoeren. Derhalve is het groeimodel beperkt (zonder financiële paragraaf 
en FTE inschatting) uitgewerkt. Het groeimodel laat ruimte om invulling te geven aan de 
ambitie om als regie gemeente op te treden. 
Naast de taken in de overheids BV zoals beschreven in het vorige hoofdstuk kan het 
groeimodel (op basis van ervaringen in 2015) in 2016 worden uitgebreid met: 

Afdeling Wmo winkel 
De afdeling maatschappelijke ondersteuning heeft de volgende taken: 

 Frontoffice zorgplein 
 Klantmanagement 
 Kwaliteit 
 Applicatiebeheer 
 Bezwaar en beroep 
 WMO / Jeugdzorg (toegang en beschikking) 

Bureau financiële ondersteuning 
Het bureau financiele ondersteuning heeft de volgende taken: 

 Schuld dienstverlening 
 Bewindvoering 
 Bijzondere bijstand 
 Bijzondere regelingen: 

o Kwijtscheldingen 
o Meedoenarrangement 
o Gemeentepolis 

Overige 
 Leerlingenvervoer 

aansluiting front office werk & inkomen.  
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van een fusieorganisatie 
Participatiewet, samen met Wedeo, Oude IJsselstreek en ISWI. Bij de ontwikkeling van 
die fusieorganisatie, houden we rekening met een naadloze aansluiting van de front 
offices met de BV. De uiteindelijke vormgeving krijgt medio 2015 zijn beslag 
Vanzelfsprekend zal in 2015 expliciete besluitvorming plaatsvinden over het 
groeimodel. Met name de positionering van beleid verdient daarbij de aandacht.  
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Governance  

Relatie opdrachtgever- opdrachtnemer 
Tussen de overheids bv en de gemeente zal een opdrachtgever opdrachtnemer relatie 
bestaan. De samenwerking zal worden vastgelegd in een dienstverlenings 
overeenkomst, of naar gelang de uitkomst van de BTW discussie, in een 
budgetfinanciering.  De kwaliteit van het dienstverleningsdocument (of de afspraken 
over de budgetfinanciering)  en de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is 
cruciaal om het op afstand plaatsen succes te laten zijn.  Er dient duidelijkheid te zijn 
over wie (bijvoorbeeld coördinerende beleidsmedewerker) de taak van opdrachtgever 
vervult  Hoe gek het ook klinkt: het sturen op afstand is alleen mogelijk als je dicht bij 
elkaar staat. Er zal degelijk aandacht geschonken moet worden aan de relatie tussen de 
aandeelhouder en de overheids BV.  
 
Ondanks het plaatsen op afstand, blijft de politieke context blijft bestaan. De politieke 
verantwoordelijkheid voor wat- en hoe dat gebeurt neemt met het op afstand plaatsen 
niet af. De onderlinge afspraken dienen daarom voldoende ruimte voor politieke 
beïnvloeding te bieden. In plaats van te doen alsof de politiek uit te sluiten is, is het zaak 
spelregels te ontwikkelen hoe met de politiek om te gaan. 
 
Governance  

Governance overheids BV  

Directeur /bestuurder 
Het bestuur van de overheids BV bestaat uit één natuurlijk persoon. Deze zal benoemd 
worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Ook is de AVA het 
orgaan welke een bestuurder kan ontslaan en schorsen. Daarnaast stelt de AVA de 
beloning en verdere secundaire arbeidsvoorwaarden vast van de bestuurder.  Al deze 
taken zijn benoemd in artikel 12 van de statuten. 

Taken en bevoegdheden 
De directeur/bestuurder is belast met het besturen van de overheids BV. Ook vervult de 
directeur/bestuurder de werkgeversrol richting werknemers en de rol van bestuurder 
in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. 
De directeur/bestuurder richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van 
de onderneming en haar (maatschappelijke) doelstelling en weegt daartoe de behoeften 
en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.  
De directeur/bestuurder is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, 
maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen 
verrichten of nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de 
onderneming. De directeur/bestuurder  legt over het functioneren van de onderneming 
en over haar eigen functioneren verantwoording af aan de aandeelhouders tijdens  de 
(jaarlijkse) AVA.  Een directie reglement dient te worden opgesteld.  
De directeur/bestuurder is verplicht om de aanwijzingen van de AVA op te volgen tenzij 
deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap. Al deze taken zijn benoemd in 
artikel 13 van de statuten.  
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Vertegenwoordiging 
De directeur/bestuurder is de wettelijke vertegenwoordiger van de overheids BV. Deze 
kan haar bevoegdheden door delegeren aan functionarissen welke worden inschreven 
in het handelsregister. Meer hierover in artikel 14 van de statuten.  

Raad van Commissarissen (RvC) 
De statuten laat ruimte om wel of niet een Raad van Commissarissen (RvC) te 
benoemen. Hierover beslist de AVA. Om de overheids BV op afstand te plaatsen, feeling 
te houden en een transparante rolverdeling vanuit de aandeelhouders te 
bewerkstelligen is het advies om vooralsnog geen RvC te benoemen. Alle (mogelijke) 
taken en bevoegdheden van de RvC ( of AVA bij het niet instellen van een RvC) staat 
nader uitgewerkt in artikel 15 van de statuten) 

Algemene vergadering van Aandeelhouders 
Ieder jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden. Deze vergadering is 
onder meer bestemd voor: 
a. de behandeling van de jaarrekening; 
b. het vaststellen van de jaarrekening; 
c. het verlenen van décharge aan de bestuurder en/of commissarissen; 
d. het vaststellen van de winstbestemming; 
e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor de bestuurder en 
commissarissen. 
 
De vormvereisten en overige specifieke taken voor het bijeenroepen van deze 
vergadering staan verwoord in artikel 17 van de statuten. 

Financiële verslaglegging en (externe) accountant 
De AVA is verplicht een accountant te benoemen. Indien deze dit nalaat is de 
directeur/bestuurder eindverantwoordelijke voor het benoemen van een accountant De 
(externe) accountant toetst de financiële verslaggeving en legt daarover een verklaring 
af. Het boekjaar van de overheids BV is gelijk aan een kalenderjaar. De overheids BV 
sluit per laatste dag van het boekjaar de boeken en maakt (laat maken) binnen 5 
maanden de jaarrekening op en legt hierover bij de aandeelhouders verantwoording af. 
De AVA stelt de jaarrekening daaropvolgend vast en verleent het bestuur gedeeltelijk of 
volledig decharge. Zie ook artikel 21 en 22 van de statuten.   
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Gevraagde besluitvorming 
 
1. Besluiten tot de oprichting van en de deelneming in de overheids B.V.  

 
2. Akkoord gaan met de conceptstatuten van de overheids B.V. 

 
3. De brief aan de provincie Gelderland, waarin wordt verzocht goedkeuring te verlenen 

voor de oprichting van en deelneming in overheids B.V., vaststellen conform 
voorliggend concept.  
 

4. Besluiten tot het aanstellen Ron Frerix als bestuurder van de overheids B.V. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doetinchem, 28 augustus  


