
 

Aan alle fractievoorzitters binnen de Provinciale Staten van Drenthe  

 
Exloo, 13 oktober 2014 
 
 
Geachte fractievoorzitter,  

 
Middels deze brief willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. 

Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in de gemeente 
Borger-Odoorn. Met name de gevolgen van een nieuw op te richten entiteit.  

De gemeente is voornemens om de nieuw stichting een overkoepelende organisatie te laten 
zijn voor de deels nog te vormen sociale teams.  Daarnaast zal de nieuwe stichting 
verantwoordelijk zijn voor de indicatiestellingen,  en eerste toegang tot de hulpverlening in de 
gemeente.   

Andes is de afgelopen jaren de hoofdaannemer geweest in het welzijnswerk en geniet een 
grote bekendheid. Tevens heeft zij een groot bereik onder de inwoners van de gemeente 
Borger- Odoorn.  Andes is een zeer flexibele,  vraag en probleem gestuurde organisatie 
en uitstekend in staat om te voldoen aan de veranderende vraag in het licht van alle 
transities.  

Voor cliënten verandert er de komende tijden veel en bovengenoemde ontwikkeling is 
volgens ons niet in het belang van mensen met een hulpvraag en ook niet in het belang van 
de ontwikkeling van het welzijnswerk.  

Door de gemeente zullen er middelen worden overgeheveld van de bestaande stichting 
Andes naar de nieuwe entiteit. Onze inschatting is dat  Andes hierdoor regelrecht op een 
faillissement  afstevent. Dhr. F. Alberts, wethouder Borger-Odoorn,  heeft in de 
Raadsbijeenkomst van 25 september  jl. expliciet aangegeven dat er geen sprake is van 
overgang van onderneming, dit met alle personele consequenties van dien voor bestaande 
personeelsleden. De gemeente neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de frictiekosten 
die hieruit voortvloeien.  

Volgens Artikel 160, lid 2, van de Gemeentewet is bepaalt dat burgemeester en wethouders 
‘slechts’ tot de oprichting van een stichting (en andere privaatrechtelijke rechtspersonen) 
besluiten, ‘indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging 
van het daarmee te dienen openbaar belang’.    

Samen met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak, zijn wij van mening dat de oprichting van 
een nieuwe entiteit het openbaar belang niet dient gezien alle beschreven gevolgen.  Wij 
verzoeken u om onze situatie met uw fractie te bespreken en bij de gedeputeerde van GS 
onder de aandacht te brengen.  
 



 
Als medezeggenschap willen wij hierover graag met u in contact komen. U kunt voor het 
maken van een afspraak contact opnemen met Mw. I. Benjamins, zij is te bereiken op 
telefoonnummer: 0591- 548554 of 06-29555764 of dhr. H. Strijbosch (voorzitter GOR)  te 
bereiken op telefoonnummer: 0598- 698119 of 06-25082997.  
  

In het vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben zien wij uw reactie graag 
tegemoet. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

 

 
 

 


