
Schriftelijke vragen  

 

 

Schriftelijke vragen besluit tot opheffen Pauw Bedrijven 

Op 3 november heeft wethouder Goldhoorn de medewerkers van Pauw Bedrijven 
ingelicht over de keuze van het bestuur van Pauw Bedrijven om te kiezen voor het 
regiemodel en daarmee Pauw Bedrijven in 2019 op te heffen. Over de manier 
waarop het bestuur tot dit besluit is gekomen hebben wij in de commissie van 7 
november jl. vragen gesteld. Naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder 
heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een aantal aanvullende vragen.  
 
Tijdens de commissie van 7 november heeft wethouder Goldhoorn verklaard dat het 
besluit van college om te kiezen voor het opheffen van Pauw voort komt uit het 
zogenaamde schetsontwerp dat de raad per informatienota is toegestuurd in januari 
2016. Dit schetsontwerp is volgens de wethouder “in lijn is met het Participatiebeleid 
dat de raad in december 2014 heeft goedgekeurd.”  
 
In het participatiebeleid dat in 2014 is vastgesteld staat echter geen enkele verwijzing 
naar de opheffing van Pauw Bedrijven. Op pagina 19 staat: “De expertise en 
Infrastructuur van Pauw bedrijven kunnen we blijven benutten, maar we zullen dit wel 
anders moeten organiseren.”  En op pagina 37: “Genoemd is dat er een onderzoek 
plaatsvindt naar de toekomstige uitvoering van de WSW. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn nog niet bekend.”  
 

1. Waar in het Participatiebeleid staat dat Pauw Bedrijven opgeheven gaat 
worden? 
 

2. Als dit niet in het Participatiebeleid staat, waarop baseert de wethouder dan 
zijn standpunt? 
 

3. Als dit niet in het Participatiebeleid staat, waarom heeft de wethouder de raad 
niet geïnformeerd en geraadpleegd alvorens het college een standpunt 
innam? 

 
In het schetsontwerp waar de wethouder in de commissie naar verwees staat verder 
geen enkele opmerking over Pauw Bedrijven, laat staan over het opheffen van de 
gemeenschappelijke regeling.  
 
Wel staat er: “Om haalbaarheid van dit schetsontwerp te toetsen en hiaten in de 
planvorming aan het licht te brengen, wordt een business case gemaakt. Hierin 
zullen de consequenties voor de doelgroep, de juridische en financiële 
consequenties voor de gemeente en de gevolgen hiervan voor de 
gemeenschappelijke regeling een plaats krijgen; kortom de consequenties voor de 
huidige uitvoering en samenwerking.”  
 



Wij hebben tot nu toe alleen nog het onderzoek ontvangen en geen uitgewerkte 
business case. Daarom de volgende vragen: 
 

4. Hoe ziet de business case voor de gemeente De Ronde Venen er uit? 
 

5. Waar zitten de hiaten in de planvorming? 
 

6. Wat zijn de consequenties voor de doelgroep? Dus voor alle klantgroepen 1, 2 
3 en 4? 
 

7. Wat zijn de juridische en financiële consequenties van de business case, voor 
de gemeente en voor het samenwerkingsverband? 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

Pieter Kroon 
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 


