
Schriftelijke vragen van de PvdA fractie Ooststellingwerf  inzake de in dienst name van de gemeente 

van een aantal Caparis medewerkers die werkzaam zijn bij het onderhoud van het groen in onze 

gemeente (besluitvorming college 28 februari 2017). 

Uit de onderliggende stukken behorend bij het collegebesluit van 28 februari blijkt dat de vier 

betrokken colleges het besluit tot overname in het belang van de betreffende medewerkers hebben 

genomen om te voorkomen dat het in dienst nemen van betrokkenen niet meer per 1 april kon 

plaatsvinden. Het overleg met de andere betrokken gemeenten over deze kwestie stond gepland 

voor 17 maart 2017. Dit roept de volgende vragen op: 

1. Zijn de andere vier gemeenten vooraf van de voorgenomen besluitvorming van 28 februari in 

de colleges van Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Leeuwarden en Achtkarspelen op de 

hoogte gesteld? Zo ja, op welke wijze en wanneer is dat geschied en hoe was hun reactie? Zo 

nee, waarom is dat niet gebeurd en hoe was hun reactie toen ze er achteraf van vernamen? 

2. Uit de stukken blijkt dat de streefdatum tot het in dienst nemen van deze medewerkers lag 

op uiterlijk 1 april 2017. Waarom is het vergaderschema van de acht gemeenten dan niet op 

dit voornemen aangepast?  

3. Waarom is de besluitvorming in het belang van de goede verhouding tussen de gemeenten 

niet uitgesteld tot na het geplande overleg met de wethouders van de andere gemeenten? 

Had dit tot nadelige consequenties geleid voor de betrokken medewerkers van Caparis? 

De hierboven geschetste problematiek heeft tot veel negatieve publiciteit geleid waarin de geschillen 

tussen de gemeenten breed werden uitgemeten. Op 10 maart 2017 is de GR van Caparis in een extra 

vergadering bijeen geweest om één en ander te bespreken en inmiddels is ook de reguliere al 

geplande vergadering  van 17 maart 2017 geweest. Hierover heeft de PvdA Ooststellingwerf de 

volgende vragen: 

1. Hoe is de bijeenkomst van 10 maart 2017 verlopen. Zijn er conclusies over de gevolgde 

procedure getrokken? Zo ja welke? Zijn de huidige verhoudingen zodanig dat een verdere 

politieke besluitvorming over de verdere gang van zaken in deze kwestie is gewaarborgd? 

2. Hoe is de vergadering van 17 maart 2017 verlopen. Wat is de huidige stand van zaken? 

Wordt de overname per 1 april van de betrokken medewerkers daadwerkelijk gerealiseerd?  

De vakbonden hebben aangekondigd zich niet bij deze ontwikkelingen neer te leggen. Wij hebben als 

raadsleden een brief van de FNV en de CNV ontvangen met daarin diverse vragen over gevolgen van 

de overgang van de medewerkers groen. Ook organiseren zij bijeenkomsten over deze materie. 

Hierdoor wordt er aan twee kanten getrokken aan zeer kwetsbare mensen, met het risico dat zij niet 

meer weten wat wel of niet goed voor hen is. De PvdA Ooststellingwerf is hierover zeer bezorgd. Van 

daar de volgende vragen: 

1. Volgens de gemeente blijven de medewerkers vallen onder de cao Sociale werkvoorziening. 

De gemeente geeft aan dat hierdoor de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers niet 

zullen wijzigen. In de brief van de bonden wordt hier aan getwijfeld. Het eerste punt dat 

wordt aangesneden is de werkgelegenheidsgarantie. Blijft die garantie ook in de nieuwe 

situatie gelden? 

2. Hoe zit het precies met de opgebouwde pensioenen. Is er sprake van een pensioenbreuk? 

Hoe zit het met het van toepassing zijn van de ouderenregeling? 



3. In de onderliggende stukken wordt aangegeven dat nader onderzoek nodig is naar het van 

toepassing blijven van een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Is dit onderzoek 

afgerond? Wat zijn de resultaten van dit onderzoek? Krijgen de medewerkers hierover 

absolute zekerheid voor indiensttreding bij de gemeente of de stichting. 

4. In het collegeadvies staat dat er geen zwaarwegende juridische argumenten zijn om de groep 

groenonderhoud ontslag te laten nemen en in dienst te nemen. Welke niet zwaarwegende 

redenen zijn er dan wel? 

De gemeente wil de betrokken medewerkers onderbrengen in de Stichting Werk Ooststellingwerf. 

Naar de PvdA Ooststellingwerf heeft begrepen kent deze stichting tot op dit moment één 

bestuurslid, namelijk wethouder Van Esch, en één werknemer. De PvdA heeft over deze keuze van 

het college de volgende vragen: 

1. Waarom kiest het college voor het onderbrengen van de medewerkers groen in een stichting 

en niet voor een dienstverband bij de gemeente, zoals Weststellingwerf doet?  

2. Weten de werknemers dat ze niet bij de gemeente in dienst treden maar bij een stichting? 

3. Wat zijn de verschillen tussen deze beide vormen, zowel juridisch als wat betreft de 

rechtspositie van de werknemers? Anders gezegd leidt de keuze voor een stichting niet tot 

extra risico’s voor de medewerkers? Hierbij denkt de PvdA bijvoorbeeld aan een 

faillissement. Iets dat bij een stichting mogelijk is, maar bij een gemeente niet. Zijn deze 

verschillen voldoende duidelijk gemaakt aan de medewerkers die het betreft? 

4. Er wordt aangekondigd dat er een statutenwijziging voor de stichting wordt voorbereid. 

Wordt hierin ook de onwenselijke situatie van slechts één bestuurder meegenomen? Wie 

komen er in het bestuur? Ook een collegelid? Worden die bestuurders aangewezen door het 

college? Krijgt de raad deze statuten ter besluitvorming voorgelegd, dan wel is er op een 

andere manier invloed gewaarborgd? Aangegeven wordt dat de bestuurder van de stichting 

mandaat krijgt om de benodigde arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Gebeurt dit conform 

de inhoud van de huidige statuten, dus door Van Esch, of volgens de nieuwe statuten? 

5. Er dient volgens de onderliggende stukken een samenwerkingsbijeenkomst of een 

jaarovereenkomst te worden gesloten tussen de gemeente en de stichting. Wat wordt hierin 

allemaal geregeld?  

6. Voldoet de gemeente bij het kiezen voor deze manier van werken voldoende aan de alles 

overheersende zorgplicht voor deze kwetsbare groep inwoners? 

Een ander onderdeel van de materie zijn de frictiekosten die moeten worden afgerekend met Caparis 

NV. Ook hierover heeft de PvdA de nodige vragen: 

1. Is er inmiddels overeenstemming over de hoogte van die frictiekosten? Zo ja, kan de raad 

daarover nadere informatie ontvangen? Zo nee, waar wringt dan de schoen en op welke 

termijn is dan wel besluitvorming te verwachten?  

2. Wat is de rol van de raad bij de vaststelling van deze kosten? 

In eerdere beraadslagingen is de verdere uitwerking van de herstructurering als absolute prioriteit 

aangegeven. Daarover de volgende vragen: 

1. Leiden de ontwikkelingen van de laatste week tot vertraging bij de herstructurering? 

2. Wat is op dit moment de status van de verdere uitwerking? 



3. Valt er een (nieuw) tijdspad aan te geven voor de besluitvorming over de herstructurering? 

4. Leidt vertraging tot meerkosten in de toekomst en zo ja om welke bedragen gaat het dan bij 

benadering? 

5. Wat zijn de financiële gevolgen voor alle deelnemende gemeenten in Caparis van het 

weghalen van de minst kwetsbare groep bij Caparis? En wat zijn de gevolgen voor de 

achterblijvende medewerkers? 

6. Wat zijn de gevolgen van het weghalen van deze winstgevende tak van werkzaamheden bij 

Caparis? 

Namens de PvdA Ooststellingwerf, Simon ter Heide. 

  


