
 
 
Schriftelijke vragen ex. art.44 RvO: Transitie Presikhaaf Bedrijven  
  
Aanleiding / toelichting: 
Op 23 december jongstleden werd door het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven 
besloten de onderhandelingen met de stichting GoedWerkt, om te komen tot de integrale 
overname van Presikhaaf Bedrijven, stop te zetten. Inmiddels zijn in de regio verschillende 
scenario’s in uitwerking en worden er verschillende initiatieven ontplooid met het oog op de 
ontwikkeling van een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet en de rol en 
positie van sociaal werkbedrijf Presikhaaf daarbinnen. Deze vragen, die door de Partij van de 
Arbeid in verschillende aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten 
gesteld worden, hebben tot doel enig zicht te krijgen op verschillende in ontwikkeling zijnde 
scenario’s, de onderlinge afstemming daartussen en het proces om te komen tot een 
uiteindelijke beslissing. 
  
De vragen: 
1. 26 mei 2015 is door de raden van de in de GR deelnemende gemeenten kennis 

genomen van het zogenoemde BRESDO-rapport en is door de raden ingestemd met het 
voorstel in lijn hiermee, samen met de belanghebbenden, een programmaplan op te 
stellen en uit te voeren. Wat is, na het stopzetten van de onderhandelingen met 
GoedWerkt, de precieze status van dit raadsbesluit van 18 juni 2015? 

2. Op 23 december heeft het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven op voorspraak 
van het onderhandelingsteam besloten de onderhandelingen met GoedWerkt te 
beëindigen. In de memo waarin dit besluit is toegelicht, te vinden als bijlage 1 bij 
agendapunt 4.1 van de vergaderstukken, opgesteld door dhr. J.H Janssen en R.H.J. 
Bongers, wordt hiernaast voorgesteld te overwegen om het scenario waarin de GR zelf 
de businesscase gaat uitvoeren verder uit te laten werken (p. 4). Is ook dit voorstel door 
het Algemeen Bestuur overgenomen? 

3. Zo ja, wat is dan precies de businesscase die momenteel uitgewerkt wordt en wanneer is 
voorzien dat deze uitwerking dusdanig is dat zij in het Algemeen Bestuur besproken kan 
worden? 

4. Zo nee, op basis van welke argumenten en overwegingen is dit voorstel door het 
Algemeen Bestuur niet overgenomen? 

5. Acht u het als college, wanneer dit nog niet gebeurd is, opportuun alsnog te overwegen 
de directeur van Presikhaaf Bedrijven de gelegenheid te bieden voornoemde 
businesscase nader uit te werken? 

6. Medio januari heeft de gemeente Arnhem een plan gepresenteerd voor een werkbedrijf 
Arnhem. Tijdens de Politieke Maandag van 23 januari jongstleden heeft wethouder Van 
Burgsteden, in antwoord op vragen, aangegeven dat Arnhem met dit plan op zoek is naar 
een ‘nieuwe gezamenlijkheid’. Kan het college aangeven wat dit naar zijn oordeel 
betekent voor de ‘oude gezamenlijkheid’, te weten de huidige Gemeenschappelijke 
Regeling Presikhaaf Bedrijven? 

7. Wanneer zijn colleges van de overige deelnemende gemeenten op de hoogte gesteld 
van de voorwaarden die in het plan omschreven staan voor gemeenten om deel te 
nemen aan dan wel aan te sluiten bij het werkbedrijf Arnhem en is er iets te zeggen over 
initiële reacties vanuit omliggende gemeenten? 

8. Kan het college nogmaals aangegeven wanneer de tijdens de politieke maandag van 23 
januari door de portefeuillehouder gememoreerde aanvullende voorwaarden voor 
participatie in het werkbedrijf Arnhem met omliggende gemeenten gecommuniceerd 
zullen worden? 

9. Wat is naar inschatting van het college een redelijke termijn waarbinnen omliggende 
gemeenten vervolgens moeten aangeven of zij geheel of gedeeltelijk willen participeren 



in werkbedrijf Arnhem? 
10. Welke scenario’s heeft het college, buiten de hierboven genoemde scenario’s, 

momenteel in overweging? 
11. Kan het college aangeven op welke termijn de gemeenteraad geïnformeerd zal worden 

over de uitwerking van voorliggende scenario’s en op welke manier de gemeenteraad 
vervolgens in de gelegenheid gesteld wordt de verschillende scenario’s te wegen om tot 
besluitvorming te komen? 

12. Kan het college aangeven hoe in dit complexe proces alle belanghebbenden worden 
geïnformeerd en daarbij specifiek ingaan op de informatievoorziening in de richting van 
medewerkers van Presikhaaf Bedrijven? 
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