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ONDERWERP 

 
Fusieonderzoek Westrom-Risse 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De sociale zekerheid is sterk in beweging, getuige onder ander de uitwerking van het Sociaal 
Akkoord en de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Gemeenten krijgen meer 
verantwoordelijkheid en regie ten aanzien van het brede sociale domein; dit gaat gepaard met 
forse bezuinigingen in de participatiebudgetten van gemeenten. 
 
Gegeven deze ontwikkelingen hebben de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert begin 2011 besloten gezamenlijk een 
arbeidsmarktbeleid voor de regio vast te stellen. De genoemde gemeenten zijn in juni 2012 
aangewezen als arbeidsmarktregio Midden-Limburg. 
De gemeenteraden hebben eind 2012 het regionale visiedocument ‘Werken naar Vermogen’ 
vastgesteld, met als kerndoelen het verhogen van arbeidsparticipatie en het verlagen van 
uitkeringslasten. Dit is nader uitgewerkt in het in het voorjaar van 2013 vastgestelde 
‘UitvoeringsAgenda Arbeidsmarkt Midden-Limburg 2013-2014’. 
  
Binnen de arbeidsmarktregio Midden Limburg wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
uitgevoerd door de gemeenschappelijke regelingen Westrom en De Risse. 
De gemeente Cranendonck participeert in de gemeenschappelijke regeling De Risse, maar behoort 
tot de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant en werkt op het gebied van arbeidsmarktbeleid nauw 
samen met de A2-gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard. 
Zoals gesteld in de regionale visienota ‘Werken naar Vermogen’ en de ‘UitvoeringsAgenda 
Arbeidsmarkt Midden-Limburg’ dienen Westrom en De Risse de rol van ‘Werkontwikkelbedrijf’ te 
vervullen: het bieden van beschut werk, het ‘klaar stomen’ van mensen voor (gedeeltelijke) 
participatie op de arbeidsmarkt, het aangaan van samenwerkingsrelaties met de reguliere 
arbeidsmarkt en het plaatsen en begeleiden van mensen bij reguliere werkgevers. 
 
Er is al geruime tijd sprake van een nauwe samenwerking tussen De Risse en 
Westrom. Zo participeren beide organisaties in de joint venture Westrom-Risse Facilitair, is er 
sprake van één gezamenlijke afdeling loon- en salarisadministratie, wordt het wachtlijstbeheer in 
gemeenschappelijkheid ingevuld alsmede het secretariaat van de ondernemingsraden. De intentie 
bestaat om deze samenwerking het komende jaar verder te intensiveren voor verschillende 
backoffice activiteiten zoals ICT, P&O en Juridische zaken en voor de activiteit Groenvoorziening. 
Efficiency en effectiviteit staan hierbij centraal. 
 
De besturen van De Risse en Westrom hebben, gezien de noodzaak aanzienlijke kostenbesparingen 
te realiseren, gezien het feit dat Midden-Limburg één arbeidsmarktregio vormt, gezien het 
geformuleerde arbeidsmarktbeleid, gezien het gestelde in het Sociaal Akkoord en gezien de 
bestaande en steeds intensiever wordende samenwerking tussen beide bedrijven, besloten tot het 
laten uitvoeren van een onderzoek op hoofdlijnen naar de meerwaarde van een fusie tussen De 
Risse en Westrom. Dit onderzoek is in de maanden mei tot en met juli uitgevoerd door Deloitte. 
Het rapport van het onderzoek meerwaarde fusie is bijgevoegd. 
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PROBLEEMSTELLING 
 
De gemeenten Cranendonck, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond 
en Weert moeten op basis van het rapport van Deloitte ‘Onderzoek meerwaarde fusie’ een besluit 
nemen over een vervolgonderzoek. Op basis van dit vervolgonderzoek kan tot een besluit gekomen 
worden met betrekking tot het al dan niet fuseren van De Risse en Westrom. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
Het nu voorliggende rapport van Deloitte is een rapport op hoofdlijnen. De randvoorwaarden en 
meerwaarde voor een fusie zijn in het rapport als volgt benoemd: 
 
Randvoorwaarden 

 De werkgelegenheid, de continuïteit, de kwaliteit van de begeleiding en de primaire 
arbeidsvoorwaarden van de sw-medewerkers blijft gewaarborgd binnen de 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 euro 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. 

 
Kanttekeningen en onderzoekspunten 
Op basis van het fusieonderzoek door Deloitte zijn er geen onoverkomelijke barrières die een 
vervolgonderzoek in de weg staan. Wel is er een belangrijke kanttekening die van te voren 
gemaakt dient te worden en ook uitgebreid meegenomen dient te worden in het vervolgonderzoek. 
Uit het onderzoek van Deloitte blijkt dat er sprake is van financiële onbalans tussen de beide 
organisaties. Belangrijk in het vervolgonderzoek is dat het verschil in financiële prestaties tussen 
de beide SW-bedrijven inzichtelijk wordt gemaakt zodat de Risse geen nadeel ondervindt van een 
mogelijke fusie.  
 
 In het vervolg onderzoek dienen dan ook de volgende onderdelen te worden meegenomen ten 
aanzien van de financiën:  
- verschil in kostenstructuur per SE (en daarmee verschil in eigen bijdrage gemeenten) 
- verschil in kosten huisvestiging 
- reserves in relatie tot frictiekosten en de re-organisatie bij de Westrom. 
 
Overige aandachtspunten bij het vervolgonderzoek zijn: 
-het verschil in cultuur tussen de beide organisaties  
-de positie van de gemeente Craenendonck 
 
 
 
 
Op basis van bovenstaande uiteenzetting lijkt nader onderzoek dan ook noodzakelijk alvorens een 
besluit te nemen over een mogelijke fusie tussen De Risse en Westrom.  
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COMMUNICATIE 
 
> 
 

EVALUATIE 
 
> 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
> 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
1. Kennisnemen van bijgevoegd onderzoek van Deloitte naar de meerwaarde van een fusie tussen 
de SW-organisaties De Risse en Westrom. 
2. Bijgevoegd meerwaardeonderzoek van Deloitte doorleiden naar de raad  en de raad verzoeken 
in te stemmen met een vervolgonderzoek en hierbij de in het voorstel benoemde 
randvoorwaardenaar de meerwaarde van een fusie tussen de SW-organisaties De Risse en 
Westrom doorleide 
 
 
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-000895 

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. Kennisnemen van bijgevoegd onderzoek van Deloitte naar de meerwaarde van een fusie tussen 
Risse en Westrom. 
2. Instemmen met het instellen van een vervolgonderzoek naar de fusie tussen de SW-organisatie 
De Risse en Westrom 
 
 
 
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 
 
 
 


