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Geachte mevrouw Dutman,

U heeft op 14 juli 2020 uw advies gegeven over het ontwerpbesluit en de concept-statuten van de 
Stichting Zuidplas Ondersteunt!. We waarderen het dat u in korte tijd uw advies hebt gegeven en 
danken u voor het voorliggende advies.

In deze reactie op uw advies zal het college per onderdeel ingaan op uw advies. Het college 
constateert dat een aantal van uw adviezen overeenkomen met de wensen en bedenkingen van de 
raad. Daar waar van toepassing zal het college deze antwoorden met u delen. Voor de volledige reactie 
van het college op de wensen en bedenkingen van de raad verwijzen wij u naar bijlage 1.

Bij onderdeel één gaat u in op
Het verminderen van bevoegdheden van de gemeente. In de reactie van het college op de 
wensen en bedenkingen aan de raad geeft het college de volgende reactie:
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Wens; We benadrukken bij dit onderwerp 
dat we zien dat het bestuur 
samenwerkingsverbanden aan kan gaan. 
Wij verwachten dat dit ook in de toekomst 
plaats zal vinden op diverse gebieden en 
met diverse strekkingen. We begrijpen de 
wens van het college om hier 
zeggenschap over te houden, maar 
roepen ook op om dit niet tot stroperige 
processen te laten leiden. Dit zal de 
wendbaarheid van de organisatie niet ten 
goede komen.

Het college is van mening dat de Statuten de 
wendbaarheid van de Stichting niet beperkt, 
omdat een besluit, indien goed voorbereid, 
binnen één a twee weken genomen kan worden.

Deze bepaling is in de statuten van de Stichting 
Zuidplas Ondersteunt! (hierna: de 'Stichting') 
opgenomen om ervoor te zorgen dat de 
gemeente Zuidplas (en de Raad van Toezicht) 
invloed kan uitoefenen op het besluit van het 
bestuur van de Stichting tot het aangaan of 
verbreken van een duurzame samenwerking die 
van zeer grote betekenis is voor de Stichting. De 
gemeente Zuidplas zal hierdoor niet achteraf 
verrast worden door het aangaan of verbreken 
van een dergelijke samenwerking en heeft 
hierdoor de mogelijkheid om naar aanleiding van 
het voornemen met de Stichting het gesprek aan 
te over dat voornemen, waarbij de gemeente 
Zuidplas een dergelijke samenwerking kan 
tegenhouden. Om dit te verduidelijken is aan 
artikel 6.8 sub a van de statuten van de Stichting 
(hierna: de 'Statuten') het woord 'zeer" 
toegevoegd.

Dubbele goedkeuringsbevoegdheden. in de reactie aan de raad geeft het college onder andere 
de volgende reactie:
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Bedenking; Formeel dragen bestuur en RvT 
de bestuurs- respectievelijk de 
toezichtsverantwoordelijkheid, maar zijn in 
deze statuten op onderdelen gebonden aan 
de goedkeuring van het college. Dat 
vertroebelt de pure verantwoordelijkheden 
enigszins. Vanuit governance een 
risicovolle aangelegenheid. Vanuit het 
belang van de gemeente geredeneerd is dit 
risicovol omdat die 'vinger in de pap' ook 
tegen je kan werken. Stel dat er in het 
bestuur en het toezicht op het bestuur toch 
wat mis gaat, dan wijst men gemakkelijk 
naar het college. “We moesten dit van jullie 
zo doen”. Vanuit het belang van het bestuur 
en RvT geredeneerd is het een risico, 
omdat ze formeel juridische wel 
verantwoordelijkheid dragen, maar niet het 
argument kunnen gebruiken: wij wilden het 
ook anders, maar wij konden niet anders. 
We vragen om nogmaals te overzien waar 
het strikt noodzakelijk is en waar het 
eventueel met meer vrijheid kan ten einde 
een duidelijke governance te creëren. Voor 
helderheid in de governance zou er 
gekozen kunnen worden om te regelen dat 
je als college:

het bestuur benoemt met 
inachtneming van de niet-bindende 
voordracht van de RvT;

altijd een meerderheid van leden in 
de Raad van Toezicht kunt 
benoemen (ivm het risico op 
aanbesteden);

de strategie en de begroting van de 
Stichting voorafgaande 
goedkeuring van het college 
behoeven.

nee In het proces om te komen tot de juiste statuten 
heeft het college regelmatig 'botsproeven' 
gedaan om uit te testen of deze statuten in de 
praktijk voldoende ruimte bieden

1. aan de stichting om de opdracht uit te
voeren

2. aan het college in het hebben van 
voldoende zeggenschap en sturing

Hieruit voortvloeiend moet dat wat de stichting 
uitvoert (en het toezicht/invloed daarop) voldoen 
aan de normen van quasi-inbesteding.
Het college is van mening dat met deze statuten 
een goede middenweg is gevonden.
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Opmerkelijk is de grote overlap in toezicht 
door de RvT en de gemeente. We 
adviseren u de concept-statuten nog een 
keer te heroverwegen met de vraag in het 
achterhoofd: kunnen we echt niet een 
grotere vrijheid van handelen laten aan het 
bestuur c.q. de RvT?

Het toezicht op het Bestuur en de met de 
Stichting verbonden onderneming berust bij de 
Raad van Toezicht. De gemeente heeft een 
aantal goedkeuringsrechten, wat niet op één 
lijn is te stellen met het toezicht van de Raad 
van Toezicht.

Het eigenaarschap bij een stichting. Het college geeft in de informatienota onder andere de 
volgende reactie:

Onder eigenaarschap bedoelen wij dat het 
kristalhelder is wie waarvoor 
verantwoordelijk is, zodat de plekken die 
sturing gaan geven (college, RvT, RvB, 
management) aan deze organisatie weten 
waar ze 'van zijn' en aan wie ze 
rekenschap af te leggen hebben. Wat we 
daarin tegenkomen is het volgende: 
a. Wens: In de Statuten staat overal de 

gemeente Zuidplas. Uiteraard is de 
gemeente als publiekrechtelijke 
rechtspersoon de entiteit die de 
Stichting kan oprichten. Waar in de 
statuten wordt gesproken over de 
gemeente wordt vaak het college van 
burgemeester en wethouders bedoeld. 
Wij hechten er waarde aan dat het 
specifieke bestuursorgaan benoemd 
voor de duidelijkheid.

nee In de Statuten is op diverse plekken een 
bevoegdheid toegekend aan de gemeente 
Zuidplas (hierna: de gemeente). Dat slaat op 
de gemeente en niet op het college. Voor de 
uitoefening van deze bevoegdheid zal dan ook 
een besluit van het college van burgemeester 
en wethouders ten grondslag moeten liggen, 
waarna de burgemeester (of een door hem 
gevolmachtigde) conform het besluit van het 
college de goedkeuring namens de gemeente 
verleent of onthoudt.

Het oprichten van een stichting is een 
civielrechtelijke aangelegenheid. Daarom is de 
publiekrechtelijk rechtspersoon (de gemeente) 
de entiteit die onderdeel maakt van de 
Statuten.

Over de mogelijke invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wil het college aangeven 
dat zij deze wet kent, maar dat het nog een grote onzekerheid betreft of en wanneer de wet wordt 
ingevoerd. Voor zover het college nu kan inschatten zal de invoering van deze wet geen consequenties 
hebben voor deze stichting. Mocht de inwerkingtreding van deze wet toch gevolgen hebben voor het 
huidige toezichtmodel dan kunnen de statuten daarop aangepast worden.

Bij dit onderdeel geeft u ook aan dat de statuten volgens u leiden tot een onwerkbare bestuurlijke 
situatie. In dit proces heeft het college regelmatig 'botsproeven' gedaan om uit te testen of deze 
statuten in de praktijk voldoende ruimte bieden aan de stichting om de taken uit te voeren én voor het 
college voldoende zeggenschap en sturing bieden én de stichting nog voldoet aan de normen van 
quasi-inbesteding. Daarnaast heeft het college de statuten extern laten controleren. Het college is van 
mening dat met deze statuten een goede middenweg is gevonden.
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Bij onderdeel twee gaat u onder andere in op
De verschillende verantwoordelijkheden: tussen bestuur, RvT en gemeente en tussen de 
Stichting en het GTT. Ook de raad heeft hier wensen en bedenkingen over ingebracht.

Wens: We lezen graag nadrukkelijk 
terug wat de taak en 
verantwoordelijkheid van de 
Stichting is en welke rol bij de 
gemeente blijft, bij bijvoorbeeld het 
GTT en bij het maken van beleid 
(welk beleid komt vanuit de 
gemeente, welk beleid kan binnen 
de stichting ontwikkeld worden) en 
de verantwoordelijkheid om binnen 
budget te blijven.

Een dergelijke onderverdeling wordt niet in Statuten 
opgenomen. Deze rol- en
verantwoordelijkheidsverdeling vloeit voort uit andere, 
in overleg nog nader op te stellen documenten zoals 
de productencatalogus en de 
inkoop/dienstverleningsovereenkomst.

Het GTT valt onder de gemeente, evenals het beleid 
voor wat betreft het Sociaal Domein. De Stichting voert 
(wettelijke) taken uit voor de gemeente en ontvangt 
daarvoor een budget.

Vrijwilligers. De reactie van het college in de informatienota aan de raad is als volgt:

Wens: gebruik de werktitel HOT niet 
meer en voeg de term vrijwilligers 
toe aan de mensen die uitvoering 
geven aan de ondersteuning.

De werktitel HOT is uit de Statuten gehaald, in plaats 
daarvan wordt verwezen naar het multidisciplinair team.

Daarnaast is de verwijzing naar vrijwilligers op twee 
plekken toegevoegd (artikel 3.2 en 6.1 Statuten).

Nu het HOT wordt genoemd als 
bestaande uit professionals past 
het eens te meer om in de 
doelomschrijving ook op te nemen 
dat voor diverse taken ook 
(deskundige) vrijwilligers worden 
ingezet. Deze wens komt uiteraard 
te vervallen als u besluit 
’professionals’ (ook) niet in de 
statuten op te nemen.

De positie van vrijwilligers is in de Statuten 
toegevoegd (artikel 3.1 en 6.1 Statuten).
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U vraagt zich daarnaast af of de stichting een jeugdhulpaanbieder is. Dit is niet het geval.

Privacy en een klachtenregeling zullen in een vervolgfase verder worden uitgewerkt. Dit heeft onder 
andere te maken met de vraag waar de bedrijfsvoering belegd zal worden.

Openbaarheid van besluitvorming: er zal een helder werkproces worden ingericht binnen de stichting, 
de besluiten over toewijzing vinden plaats bij het GTT. Ook dit is uitvoering en wordt vastgelegd in 
bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Bij onderdeel drie gaat u in op de rol van de adviesraden. Voor beantwoording van het eerste advies 
betreffende de Raad voor Maatschappelijk Advies heeft het college de raad de volgende reactie 
gegeven;

Wens; Vanuit de governance is de 
huidige formulering van de 
voorgestelde Raad van Advies toch 
wel erg vrijblijvend. We begrijpen de 
wens om hier ruimte in aan te 
brengen, zodat het nader ingevuld 
kan worden. Tegelijkertijd lijkt het 
ons voor het draagvlak en 
inclusiviteit van de stichting van 
belang dat juist een Raad van 
Advies duidelijker vorm krijgt, zodat 
het in staat is op zaken vanuit 
verschillende maatschappelijke 
perspectieven te kunnen agenderen.

nee Het college heeft hierover een afweging gemaakt. 
Uiteindelijk heeft zij gekozen om dit niet vast te 
leggen in de Statuten, omdat zij de vrijheid willen 
geven aan het bestuur en de RvT om wel of niet 
gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Op basis van deze Statuten kunnen het Bestuur en 
de Raad van Toezicht gezamenlijk besluiten tot het 
instellen van een Raad voor Maatschappelijk 
Advies, indien zij dit nodig achten.
Aangezien de keuze voor een Raad voor 
Maatschappelijk Advies optioneel is, kunnen alle 
aangelegenheden met betrekking tot de Raad voor 
Maatschappelijk Advies in een reglement nader 
worden geregeld. Dit reglement zal door de 
gemeente worden vastgesteld, wat in de praktijk 
niet zal gebeuren zonder goed overleg met het 
Bestuur en de Raad van Toezicht.

Met deze regeling wordt zo goed mogelijk geborgd 
dat een Raad voor Maatschappelijk Advies slechts 
zal worden ingesteld als deze een toegevoegde 
waarde zal hebben voor de Stichting in vergelijking 
met andere adviesraden die geen orgaan van de 
Stichting zijn.
Daarnaast heeft het college een overkoepelende 
verantwoordelijkheid, omdat zij de 
verantwoordelijkheden van de Adviesraad Sociaal 
Domein en deze eventuele Raad van 
Maatschappelijk Advies duidelijk wil scheiden.

Voor wat betreft de directe besluitvorming van datgene wat de stichting betreft ziet het college geen rol 
weggelegd voor de adviesraad. Het college zet gegeven de meer uitvoerende aard van de
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vraagstukken in op korte en alerte vorm van besluitvorming. Overigens waardeert het college de 
adviezen van de adviesraad juist op de grote vraagstukken binnen het sociaal domein. Zij wil de 
adviesraad daarvoor blijven inzetten.

Bij onderdeel vier geeft u het college middels een heel aantal vragen nog veel zaken mee voor het 
vervolgproces. Het college neemt deze vragen, voor zover al niet beantwoord in bijlage I, mee in de 
uitwerking en de vertaling van de statuten naar de praktijk in de verschillende plannen die voortvloeien 
uit deze statuten.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ^raplas,

t.l-Meijdra
meentesecretaris'Ucgemeester

Bijlage 1 informatienota wensen en bedenki igenyraad
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onderwerp

Beantwoording wensen en bedenkingen
nummer raadsstuk

datum

afzender

College van burgemeester en 
wethouders

portefeuillehouder

D.A. de Haas, J.A. Verbeek, J.W,
Schuurman

behandelend ambtenaar
J. Gebraad

registratienummer
Z20.002093

Bijlagen
1

Openbaar, besloten of geheim 
Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Kernboodschap
In deze informatienota gaat het college in op de wensen en bedenkingen van de raad op het 
ontwerpbesluit om een verbonden partij in de vorm van een nieuwe stichting op te richten.

Inleiding
Op 25 juni 2020 heeft het college een ontwerpbesluit genomen over de oprichting van een verbonden 
partij in de vorm van een nieuwe stichting. Op basis van de Gemeentewet artikel 160, lid 2, heeft de 
raad de gelegenheid gehad om wensen en bedenkingen in te brengen.
Drie fracties hebben hun wensen en bedenkingen ingebracht. Hieronder vindt u deze wensen en 
bedenkingen en de toelichting op de wensen en bedenkingen van het college. In A20.000695 vindt u de 
aangepaste statuten, met wijzigingen bijhouden. De definitieve statuten worden bij het 
oprichtingsbesluit gevoegd.
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Toelichting
Het college dankt de raad voor het indienen van wensen en bedenkingen ten aanzien van het oprichtingsbesluit voor de toegang tot het sociaal domein. Het 
college merkt op dat veel wensen en bedenkingen zijn ingediend over het al dan niet opnemen van genoemde zaken in de statuten.
De statuten zijn het juridisch kader van de nieuwe stichting. Dit juridische kader geeft mogelijkheden om allerlei (werk)afspraken in nadere documenten vast 
te leggen. Indien dergelijke zaken in de statuten opgenomen worden kan dit in praktijk beperkend blijken te zijn. In dat geval zullen de statuten gewijzigd 
moeten worden. Dit vindt het college niet gewenst.

WENSEN EN BEDENKINGEN
Van: ChristenUnie-SGP, Dagmar Ambachtsheer
Datum: 13 juli 2020
Betreft: Wensen en bedenkingen bij statuten Stichting Zuidplas OndersteuntI 

Beste College,
In dit document geven we inzicht in de wensen en bedenkingen van de fractie ChristenUnie-SGP bij het ontwerpbesluit inclusief de statuten van Stichting 
Zuidplas Ondersteunt.
Wij hebben bij het lezen van de statuten gelet op deze 3 zaken:
1. Wendbaarheid
2. Eigenaarschap
3. Heldere doelstelling met een duidelijke plek voor preventie en ondersteuning

Wens/bedenking Overgenomen
ja/nee

Toelichting

1. Wendbaarheid
a. Wens; We benadrukken bij dit onderwerp 

dat we zien dat het bestuur 
samenwerkingsverbanden aan kan gaan.
Wij verwachten dat dit ook in de toekomst 
plaats zal vinden op diverse gebieden en 
met diverse strekkingen. We begrijpen de 
wens van het college om hier zeggenschap 
over te houden, maar roepen ook op om dit 
niet tot stroperige processen te iaten

ja Het college is van mening dat de Statuten de wendbaarheid van de Stichting niet 
beperkt, omdat een besluit, indien goed voorbereid, binnen één a twee weken 
genomen kan worden.

Deze bepaling is in de statuten van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! (hierna: de 
'Stichting') opgenomen om ervoor te zorgen dat de gemeente Zuidplas (en de
Raad van Toezicht) invloed kan uitoefenen op het besluit van het bestuur van de 
Stichting tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking die van 
zeer grote betekenis is voor de Stichting. De gemeente Zuidplas zal hierdoor niet 
achteraf verrast worden door het aangaan of verbreken van een dergelijke
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leiden. Dit zal de wendbaarheid van de 
organisatie niet ten goede komen.

2. Eigenaarschap
Onder eigenaarschap bedoelen wij dat het 
kristalhelder is wie waarvoor verantwoordelijk 
is, zodat de plekken die sturing gaan geven 
(college, RvT, RvB, management) aan deze 
organisatie weten waar ze 'van zijn’ en aan wie 
ze rekenschap af te leggen hebben. Wat we 
daarin tegenkomen is het volgende: 
a. Wens: In de Statuten staat overal de 

gemeente Zuidplas. Uiteraard is de 
gemeente als publiekrechtelijke 
rechtspersoon de entiteit die de Stichting 
kan oprichten. Waar in de statuten wordt 
gesproken over de gemeente wordt vaak 
het college van burgemeester en 
wethouders bedoeld. Wij hechten er 
waarde aan dat het specifieke 
bestuursorgaan benoemd voor de 
duidelijkheid.

Bedenking: Formeel dragen bestuur en 
RvT de bestuurs- respectievelijk de 
toezichtsverantwoordelijkheid, maar zijn in

nee

nee

samenwerking en heeft hierdoor de mogelijkheid om naar aanleiding van het 
voornemen met de Stichting het gesprek aan te over dat voornemen, waarbij de 
gemeente Zuidplas een dergelijke samenwerking kan tegenhouden. Om dit te 
verduidelijken is aan artikel 6.8 sub a van de statuten van de Stichting (hierna: de 
'Statuten') het woord 'zeer' toegevoegd.

In de Statuten is op diverse plekken een bevoegdheid toegekend aan de 
gemeente Zuidplas (hierna: de gemeente). Dat slaat op de gemeente en niet op 
het college. Voor de uitoefening van deze bevoegdheid zal dan ook een besluit 
van het college van burgemeester en wethouders ten grondslag moeten liggen, 
waarna de burgemeester (of een door hem gevolmachtigde) conform het besluit 
van het college de goedkeuring namens de gemeente verleent of onthoudt.

Het oprichten van een stichting is een civielrechtelijke aangelegenheid. Daarom is 
de publiekrechtelijk rechtspersoon (de gemeente) de entiteit die onderdeel maakt 
van de Statuten.

In het proces om te komen tot de juiste statuten heeft het college regelmatig 
'botsproeven' gedaan om uit te testen of deze statuten in de praktijk voldoende 
ruimte bieden
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deze statuten op onderdelen gebonden 
aan de goedkeuring van het college. Dat 
vertroebelt de pure verantvi/oordelijkheden 
enigszins. Vanuit governance een 
risicovolie aangelegenheid. Vanuit het 
belang van de gemeente geredeneerd is dit 
risicovol omdat die 'vinger in de pap’ ook 
tegen je kan werken. Stel dat er in het 
bestuur en het toezicht op het bestuur toch 
wat mis gaat, dan wijst men gemakkelijk 
naar het college. “We moesten dit van jullie 
zo doen”. Vanuit het belang van het 
bestuur en RvT geredeneerd is het een 
risico, omdat ze formeel juridische wel 
verantwoordelijkheid dragen, maar niet het 
argument kunnen gebruiken: wij wilden het 
ook anders, maar wij konden niet anders. 
We vragen om nogmaals te overzien waar 
het strikt noodzakelijk is en waar het 
eventueel met meer vrijheid kan ten einde 
een duidelijke governance te creëren. Voor 
helderheid in de governance zou er 
gekozen kunnen worden om te regelen dat 
je als college:

het bestuur benoemt met inachtneming 
van de niet-bindende voordracht van 
de RvT;

1. aan de stichting om de opdracht uit te voeren
2. aan het college in het hebben van voldoende zeggenschap en sturing

Hieruit voortvloeiend moet dat wat de stichting uitvoert (en het toezicht/invloed 
daarop) voldoen aan de normen van quasi-inbesteding.
Het college is van mening dat met deze statuten een goede middenweg is 
gevonden.
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altijd een meerderheid van leden in de 
Raad van Toezicht kunt benoemen 
(ivm het risico op aanbesteden); 
de strategie en de begroting van de 
Stichting voorafgaande goedkeuring 
van het college behoeven.

c. Wens: De functie van de
gemeenschappelijke vergadering (art 12.1) 
zou in het teken van de governance 
moeten staan. Je zou verwachten dat die 
vergadering bedoeld is voor de bespreking 
van de jaarrekening en begroting en 
maatschappelijk verslag, (artikel 13/14). 
De huidige formulering ten aanzien van 
algemene lijnen van het gevoerde en in de 
toekomst te voeren beleid is dan te mager.

nee In de statuten probeert het college zo min mogelijk vast te leggen. Zo geeft het 
college de Stichting de vrijheid om in de toekomst zaken nader vastte leggen in 
bijvoorbeeld nieuw beleid.

Het Bestuur, de Raad van Toezicht en de gemeente kunnen tijdens de 
gemeenschappelijke vergaderingen bespreken wat zij nodig achten. De basis 
daarvoor is in de Statuten vastgelegd. Over specifieke zaken zoals de 
jaarrekening, begroting en maatschappelijk verslag kan in die vergadering worden 
gesproken, maar dat hoeft niet. Overleg over die stukken kan ook zonder deze 
statutaire grondslag plaatsvinden vanwege het goedkeuringsrecht van de 
gemeente. Het is echter ook van belang dat er in ieder geval een grondslag is dat 
er ten minste een maal perjaar een gemeenschappelijke vergadering is waarin 
wordt gesproken over die zaken die behoren tot het gevoerde en in de toekomst 
te voeren beleid.

d. Wens: Vanuit de governance is de huidige 
formulering van de voorgestelde Raad van 
Advies toch wel erg vrijblijvend. We 
begrijpen de wens om hier ruimte in aan te 
brengen, zodat het nader ingevuld kan 
worden. Tegelijkertijd lijkt het ons voor het 

___ ^aagvlak en inclusiviteit van de stichting

nee Het college heeft hierover een afweging gemaakt. Uiteindelijk heeft zij gekozen 
om dit niet vast te leggen in de Statuten, omdat zij de vrijheid willen geven aan het 
bestuur en de RvT om wel of niet gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Op basis van deze Statuten kunnen het Bestuur en de Raad van Toezicht 
gezamenlijk besluiten tot het instellen van een Raad voor Maatschappelijk Advies, 
indien zij dit nodig achten.
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van belang dat juist een Raad van Advies 
duidelijker vorm krijgt, zodat het in staat is 
op zaken vanuit verschillende 
maatschappelijke perspectieven te kunnen 
agenderen.

Aangezien de keuze voor een Raad voor Maatschappelijk Advies optioneel is, 
kunnen alle aangelegenheden met betrekking tot de Raad voor Maatschappelijk 
Advies in een reglement nader worden geregeld. Dit reglement zal door de 
gemeente worden vastgesteld, wat in de praktijk niet zal gebeuren zonder goed 
overleg met het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Met deze regeling wordt zo goed mogelijk geborgd dat een Raad voor 
Maatschappelijk Advies slechts zal worden ingesteld als deze een toegevoegde 
waarde zal hebben voor de Stichting in vergelijking met andere adviesraden die 
geen orgaan van de Stichting zijn.
Daarnaast heeft het college een overkoepelende verantwoordelijkheid, omdat zij 
de verantwoordelijkheden van de Adviesraad Sociaal Domein en deze eventuele 
Raad van Maatschappelijk Advies duidelijk wil scheiden.

3. Heldere doelstelling met een duidelijke 
plek voor preventie en ondersteuning
a. Wens: De doelstelling is een zeer 

belangrijk deel van de statuten. Wij 
hechten er veel waarde aan dat tenminste 
Welzijn Zuidplas en het ST, bij monde van 
de coördinator, zich hierin herkennen.

b. Wens: Bij de doelstelling zien we dat er 
geredeneerd wordt vanuit individuele hulp. 
Wij willen collectieve preventie er 
duidelijker in hebben staan.

Het bestuur van de coöperatie heeft aangegeven dat het opmaken van de 
statuten aan de oprichters is.
Met Welzijn Zuidplas is hierover veelvuldig contact geweest en blijft het college in 
gesprek. Mede op basis van het gesprek met Welzijn Zuidplas is de doelstelling 
aangepast.

Dit is opgenomen in het doel (zie aangepast artikel 3.1 Statuten).

c. Wens: gebruik de werktitel HOT niet meer 
en voeg de term vrijwilligers toe aan de

De werktitel HOT is uit de Statuten gehaald, in plaats daarvan wordt verwezen 
naar het multidisciplinair team.
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mensen die uitvoering geven aan de 
ondersteuning. Daarnaast is de verwijzing naar vrijwilligers op twee plekken toegevoegd (artikel 

3.2 en 6.1 Statuten).

d. Wens: We lezen graag nadrukkelijk terug 
wat de taak en verantwoordelijkheid van de 
Stichting is en welke rol bij de gemeente 
blijft, bij bijvoorbeeld het GTT en bij het 
maken van beleid (welk beleid komt vanuit 
de gemeente, welk beleid kan binnen de 
stichting ontwikkeld worden) en de 
verantwoordelijkheid om binnen budget te 
blijven.

nee Een dergelijke onderverdeling wordt niet in Statuten opgenomen. Deze rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling vloeit voort uit andere, in overleg nog nader op te 
stellen documenten zoals de productencatalogus en de 
inkoop/dienstverleningsovereenkomst.

Het GTT valt onder de gemeente, evenals het beleid voor wat betreft het Sociaal 
Domein. De Stichting voert (wettelijke) taken uit voor de gemeente en ontvangt 
daarvoor een budget.

e. Bedenking; Vanuit het onderscheid van 
verantwoordelijkheden, wie is er aan te 
spreken indien bijvoorbeeld ten onrechte 
geen RGB is toegekend? Het bestuur van 
de Stichting of het college?

= een vraag Antwoord: Het college

De Stichting is verantwoordelijk voor het in opdracht van de gemeente verzorgen 
van de taken zoals in het doel van de Stichting vermeld. De Stichting geeft geen 
beschikkingen af. Het Gemeentelijke Toewijzingsteam (het GTT) is 
verantwoordelijk voor een toewijzing van een betrokken inwoner, waarvoor een 
beschikking nodig is. De gemeente is dus ook verantwoordelijk voor het al dan 
niet toekennen van een RGB.

Als een beschikking voor het al dan niet doorverwijzen of toekennen van een RGB 
niet wenselijk blijkt voor de betrokken inwoner, staat daar de gebruikelijk bezwaar- 
en beroepsprocedure van de gemeente tegen over. Indien evenwel door een 
medewerker van de Stichting een inwoner actief ervan wordt weerhouden om een 
RGB aan te vragen, zal de Stichting daarop kunnen worden aangesproken.
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Bedenking: In artikel 14.3 zit nog een 
merkwaardige spanning qua timing. Allereerst 
lijkt het ons dat een jaarrekening pas aan het 
college wordt voorgelegd op het moment dat de 
accountant zijn verklaring heeft afgegeven. 
Waarom zou het college voorafgaand een 
concept jaarrekening willen goedkeuren? Het 
bestuur stelt op, de accountant controleert en 
de RvT stelt vast. Welke rol zou het college hier 
vanuit de governance in willen vervullen en 
waarom?

b. Bedenking: De artikelen 14.10 en 14.11 
kennen een merkwaardige spanning in de 
timing van de stukken. Dat de begroting 
voorafgaand aan het college ter 
goedkeuring wordt voorgelegd is op zich 
een goed uitgangspunt. Alleen die 
begroting moet wel eerst ook de 
strategische visie gepasseerd zijn. On het 
jaar dat de strategische visie herijkt wordt 
moet deze uiterlijk vier maanden voor het 
einde van het boekjaar ter goedkeuring aan 
de gemeente zijn voorgelegd. Zodra die is 
goedgekeurd kan de daarop gebaseerde 
begroting ook worden opgesteld. Volgens

= een vraag Antwoord: Op grond van artikel 14.3 Statuten dient het Bestuurde jaarrekening 
aan de gemeente toe te zenden. Het college zal pas kennisnemen van de 
jaarrekening na goedkeuring door de accountant de statuten worden hierop 
aangepast
Op basis van deze stukken kan de gemeente zo goed mogelijk de financiële gang 
van zaken beoordelen op een wijze die past binnen de voorwaarden die behoren 
bij de mogelijkheid om de opdracht zonder aanbesteding te gunnen aan de 
Stichting. Het Bestuur stelt na goedkeuring van de Raad van Toezicht en de 
gemeente de jaarrekening vast.

Naar aanleiding van deze geconstateerde mogelijkheid van praktische spanning is 
de termijn van 4 maanden aangepast in 6 maanden.
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artikel 14.10 moet die al in juli zijn 
ingediend.

PvdA / Groenlinks
Concept Statuten Stichting Zuidpias Ondersteunt Wensen en bedenkingen
Voorafgaande aan het beschrijven van de wensen en bedenkingen zoals aangegeven is in de bijeenkomst heeft de fractie van de PvdA/GroenLinks de 
volgende opmerking. Naar de mening van onze fractie zijn statuten het resultaat van een proces, waarin met de partijen waarvan je wenst dat zij 
medewerkers, gedachtegoed, werkwijze, kennis, etc gaan onderbrengen in de nieuwe stichting uitvoerig is gesproken. Statuten zijn voor ons het 
eindresultaat van een dergelijk proces en daarmee wordt ook draagvlak voor statuten gecreëerd. En wat ons betreft is dat bij de statuten die voorliggen, 
wellicht vanwege tijdsdruk, niet gebeurt en dat is te lezen in de tekst van diverse artikelen”.

Wens/bedenking Overgenomen
ja/nee

Toelichting

5. Op grond van artikel 160 
van de Gemeentewet lid
2. Het college besluit 
slechts tot de oprichting 
van en de deelneming in 
stichtingen, 
maatschappen, 
vennootschappen, 
verenigingen, coöperaties 
en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, 
indien dat in het bijzonder 
aangewezen moet

nee In uw onderdeel voorafgaand aan het beschrijven van uw wensen en bedenkingen geeft u aan dat 
de voorliggende statuten geen eindresultaat is van een proces dat gelopen is met de 
toegangspartijen. Het college constateert dat dit uw visie is.

In het Delegatie - en mandaatbesluit van de raad van de gemeente Zuidplas 2016 zijn 
bevoegdheden opgenomen die aan het college zijn gemandateerd of gedelegeerd. Er zijn geen 
bevoegdheden met betrekking tot Stichting Samen Zuidplas opgenomen in dit besluit. Het besluit 
hoeft niet te worden aangepast.
httos://decentrale.reaelaevina.overheid.nl/cvdr/xhtmloutDut/Historie/ZuidDlas/404900/404900 1.html
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worden geacht voor de 
behartiging van het 
daarmee te dienen 
openbaar belang. Het 
besluit wordt niet 
genomen dan nadat de 
raad een ontwerp-besluit 
is toegezonden en in de 
gelegenheid is gesteld 
zijn wensen en 
bedenkingen ter kennis 
van het college te 
brengen. Wel houdt 
bovenstaande in dat de 
"Delegatie- en 
mandaatbesluit van de 
raad van de Gemeente 
Zuidplas d.d. 19 april 
2016 aangepast moet 
worden.

6. Artikel 1 lid g 
Bij het Sociaal Domein is ook de 
Participatiewet van toepassing. 
Moet deze hier ook niet vermeld 
worden?

7. Artikel 2 en 3

nee De vermelding van de Participatiewet is op deze plek niet vereist nu de uitvoering daarvan niet bij 
de Stichting wordt belegd. Dit is belegd bij de IJsselgemeenten.

De rol van het Bestuur is uitgebreid met de waarborging van de professionaliteit en het borgen van 
de rol, positie en motivatie van de vrijwilligers (artikel 3.2 en 6.1 Statuten).
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De toegang tot het Sociaal
Domein in de artikelen 2 en 3 
opnemen: - Waarborging van de 
professionaliteit, kwaliteit van 
dienstverlening van de huidige 
toegangspartijen; - De rol, positie 
en motivatie van de vrijwilligers 
borgen.

8. Artikel 3 lid 1
Tekstueel, een nadere 
omschrijving van het ruime begrip 
professionals vinden wij gewenst.

nee Het begrip 'professionals' is van algemene aard en is niet nader uitgewerkt in de Statuten. Een 
kwalitatieve omschrijving van dit begrip heeft als gevaar in zich dat dit na verloop van tijd te 
beperkend werkt in de praktijk door veranderingen in de gewenste kwaliteiten.

9. Artikel 3 lid 3
Wij willen adviseren om preventie 
concreter te beschrijven

nee Met het begrip 'preventie' wordt mede gedoeld op 'preventie' zoals onder andere in de Jeugdwet en 
WMO is gedefinieerd. Door concreter te worden kan dit beperkend werken.

10. Artikels lid 1
Wellicht is gezien de toch wel 
complexe structuur, bestuurder, 
Raad van Toezicht (RvT) en de 
gemeente Zuidplas en de 
(beperkte) omvang van de 
organisatie wenselijk om een keus 
te maken voor een standaard 
overzichtelijke Governance 
structuur, t.w. Bestuur - directeur. 
Uit de concept statuten blijkt dat 
een andere keus is gemaakt, nl.

nee Er is gekozen voor een zo plat mogelijke organisatie, waarbij de uitvoering van het bestuurderschap 
is belegd bij een persoon die tevens directeur is. Dat is geen ongebruikelijke structuur. Als in de 
praktijk blijkt dat het gewenst is dat er meer bestuurders moeten zijn, bieden de Statuten de 
mogelijkheid daartoe.
De voorkeur van het college gaat hier echter niet naar uit, omdat een model bestuur-directeur veel 
complexer en trager zal werken en vanwege de aard van de werkzaamheden waar het college wel 
degelijk een goed toezicht op wil.
De eerder verstrekte helderheid op deze vraag zal niet in de Statuten worden opgenomen.
Voetnoten kunnen juridisch niet worden opgenomen in statuten.
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Raad van Toezicht - 
Bestuur/directeur. Waarbij 
heldere, transparante beschrijving 
van verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden. De 
beantwoording van de vragen in 
de werkgroep Sociaal Domein 
heeft meer duidelijkheid gegeven, 
bijvoorbeeld m.b.t. de financiën, 
over de verantwoordelijkheid van 
de gemeente Zuidplas. Graag 
deze helderheid, bijvoord door 
voetnoot ook in de statuten.

11. Artikel 5 lid 2
Zou in de profielschets , net zoals 
in 9.3 bij de leden van de RvT, de 
diversiteit beschreven dienen te 
worden? Tevens graag het bezit 
van een VOG in de profielschets 
vermelden. Moet de profielschets 
nog voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad?

= een vraag Antwoord: Er wordt in de Statuten vanuit gegaan dat de Stichting maar één bestuurder zal hebben, 
terwijl de Raad van Toezicht uit meerdere personen zal bestaan ter borging dat het toezicht niet 
van één persoon afhankelijk zal zijn. Aangezien er als uitgangspunt maar één bestuurder zal zijn, is 
ervoor gekozen om niet de inhoud van de profielschets voor een bestuurder te beschrijven. Het 
bepalen van de inhoud van de profielschets zal van tijd tot tijd moeten worden beoordeeld aan de 
hand van de behoeften bij de Stichting. Dit geeft handelingsvrijheid en beleidsvrijheid aan de 
stichting. Daarnaast kan er wellicht op termijn de wens bestaan meerdere bestuurders te 
benoemen en dan is ook een profliefschets die opgenomen wordt in de statuten niet gewenst.
De profielschets wordt niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aan: College van B & W Zuidplas 
Van: Fractie D66 Zuidplas 
Via: Griffie 
D.d.: 13 juli 2020
Betreft: Wensen en bedenkingen bij Ontwerp-besluit Oprichting Sta Zuidplas Ondersteunt! en bil de conceot-statuten
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Met referte aan uw uitnodiging d.d. 28 juni 2020, raadsstuk B 1109, zenden wij u hierbij onze wensen en bedenkingen.
Met het ontwerp-besluit kunnen we leven indien u onze wensen en bedenkingen voldoende honoreert danwel overtuigend gemotiveerd afwijst Het aaat om 
de volgende onderdelen van de concept-statuten:

Wens/bedenking Overgenomen
ja/nee

Toelichting

12. Doel en middelen fart. 31

a. De omschrijving van het doel in art. 3.1 
wekt ten onrechte de indruk dat de taken 
ter bevordering van welzijn, etc. 
ondergeschikt zijn aan het primaire doel; 
Toegang tot het Sociaal Domein. Onze 
wens is nevenschikkende formuleringen 
te kiezen waardoor het belang van beide 
subdoelen als aan elkaar gelijkwaardig 
wordt beschreven.

ja De taken van de Stichting worden niet boven- of ondergeschikt aan elkaar gezien, 
deze zijn van evenveel waarde. Ter benadrukking daarvan is het woord 'daarnaast' 
uit artikel 3.1 van de Statuten geschrapt.

b. Verder ontbreekt in de opsomming van 
de taken op gebied van welzijn het begrip 
'participatie’, in de betekenis van; 
iedereen kan meedoen in de 
samenleving. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op 
eenzaamheidsbestrijding.

nee Het college wil zo min mogelijk vastleggen in de statuten om de handelingsvrijheid 
en beleidskeuzevrijheid voor de Stichting zo groot mogelijk te laten zijn.

c. Nu het HOT wordt genoemd als 
bestaande uit professionals past het 
eens te meer om in de doelomschrijving

ja De positie van vrijwilligers is in de Statuten toegevoegd (artikel 3.1 en 6.1 Statuten).
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ook op te nemen dat voor diverse taken 
ook (deskundige) vrijwilligers worden 
ingezet. Deze wens komt uiteraard te 
vervallen als u besluit ’professionals’ 
(ook) niet in de statuten op te nemen.

13. Governance (art. 5-13)

a. Wij begrijpen dat het gekozen
bestuursmodel een algemeen karakter 
heeft. Zo houden de concept-statuten 
rekening met een meerkoppig bestuur, 
terwijl gezien de omvang en inbedding 
van de organisatie in onze gemeente één 
bestuurder/directeur nog jaren toereikend 
is. Ook de maximum- 
benoemingstermijnen voor bestuur en 
Raad van Toezicht (RvT) zijn vig. uw 
toelichting algemeen gebruikelijk. Onze 
wens is om hiermee pragmatisch om te 
gaan en indien opportuun aan deze 
statuten in de toekomst tijdig een mouw 
te passen, bijv. indien de maximum 
termijn voor een bestuurder van 
topkwaliteit ontoereikend zou blijken.

nee Leden van het Bestuur worden benoemd voor een bij de benoeming vast te stellen 
termijn van niet meer dan 4 jaar en zijn tweemaal herbenoembaar (artikel 5.6 
Statuten). Dit betekent dat een persoon maximaal 12 aangesloten jaren lid van het 
Bestuur kan zijn.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor ten hoogste 4 jaar en zijn 
eenmaal herbenoembaar, waardoor een persoon maximaal 8 aangesloten jaren lid 
van de Raad van Toezicht zal kunnen zijn. Deze maximale termijnen passen bij de 
termijnen die terug zijn te vinden in de Nederlandse Corporate Governancecode en 
de Governancecode Zorg.
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b. Opmerkelijk is de grote overlap in 
toezicht door de RvT en de gemeente. 
We adviseren u de concept-statuten nog 
een keer te heroverwegen met de vraag 
in het achterhoofd: kunnen we echt niet 
een grotere vrijheid van handelen laten 
aan het bestuur c.q. de RvT?

Wij vinden dat in de samenstelling van de 
RvT de binding met de samenleving van 
de gemeente Zuidplas onvoldoende in de 
statuten is geborgd. Weliswaar wordt 
geduid op “regionale bindingen” waarin 
diversiteit moet zijn (art. 9.3) maar dit 
verzekert voor ons onvoldoende dat ten 
minste één der leden intrinsieke affiniteit 
met Zuidplas moet hebben, zoals raads- 
en collegeleden verplicht c.q. in principe 
in de gemeente moeten wonen. Deze 
bedenking vraagt om een stringenter 
selectiecriterium in de statuten.

14. Raad voor Maatschappelijk Advies (art. 
1^

We constateren dat de gedachten over dit 
(governance-?)orgaan niet zijn uitgekristalliseerd. 
De concept statuten geven hier dan ook geen 
enkele invulling aan. De ideeën over de

nee

nee

nee

Het toezicht op het Bestuur en de met de Stichting verbonden onderneming berust 
bij de Raad van Toezicht. De gemeente heeft een aantal goedkeuringsrechten, wat 
niet op één lijn is te stellen met het toezicht van de Raad van Toezicht. Zie ook de 
beantwoording van vraag 2b van de ChristenUnie-SGP.

In de Raad van Toezicht zullen gekwalificeerde mensen zitting moeten hebben. In 
de profielschets zal van tijd tot tijd een nadere duiding van de diversiteit naar 
regionale binding uitgewerkt moeten worden. Dit gecombineerd met het 
voordrachtsrecht van de Raad van Toezicht en het benoemingsrecht van de 
gemeente zal voldoende moeten waarborgen dat de binding met de samenleving 
van de gemeente Zuidplas in de Raad van Toezicht aanwezig zal zijn. De praktijk 
laat vaak zien waar behoeft aan is.

Zie ook de beantwoording van vraag 2d van de ChristenUnie-SGP. Deze raad zal 
geen orgaan van de gemeente zijn maar indien gewenst één van de Stichting
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wenselijkheid en betekenis van zo’n nieuwe Raad 
lopen ver uiteen. Dient hij belangen van cliënten, 
professionals en vrijwilligers, medezeggenschap, 
volksvertegenwoordiging, 
deskundigheidsbevordering, het 'algemeen 
belang’ misschien, als 'stem des volks’?? En 
waarom dan niet het belang van 
cultuur/cultuureducatle, en wat niet meer op het 
terrein van 'maatschappij en samenleving’?

Ons ontgaat waarom in déze statuten een 
kapstok nodig is voor zo’n nieuw orgaan in de 
gemeente. Laat over de noodzakelijkheid van 
zo’n adviesorgaan eerst maar eens meer 
consensus groeien, indien er al behoefte aan is. 
Voor een adequaat bestuur en toezicht op de 
nieuwe stichting is zo’n Raad kennelijk in ieder 
geval niet nodig. Terecht.

Deze bedenkingen leiden slechts tot één 
conclusie: art. 15 moet worden geschrapt.

Vervolg
Met deze reactie aan de raad besluit het college tot het definitief oprichten van de verbonden partij in de vorm van een nieuwe stichting.

Bijlagen
A20.000695 Akte van oprichting - met wijzigingen bijhouden
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Namens het college van burgemeester en vi/ethouders van de gemeente Zuidpias,

J.F. Weber 
Burgemeester

R.C.L. Heijdra 
Gemeentesecretaris
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