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Inleiding 

Op 10 november 2020 heeft u in de raadsvergadering gesproken over de Transformatie in de kijk op Werk.  

In deze vergadering zijn vele standpunten en inzichten ter tafel gekomen, en vragen gesteld, of adviezen 

meegegeven aan het college, ook ten aanzien van de voorgenomen oprichting van STOER B.V..  

Het college heeft al aangegeven een aantal van die suggesties over te nemen, en een aantal nader te onderzoeken. 

Zo zullen we in ieder geval komen tot een huishoudelijk reglement, en een vorm van ombudsfunctie of 

klachtenfunctionaris. Deze onderwerpen worden de komende periode nader uitgewerkt.  

Toelichting van het besluit 

Het college heeft op 1 december 2020 besloten om STOER B.V. op te richten. 

Hiervoor moeten nog een aantal handelingen worden verricht, zoals het passeren van de oprichtingsakte bij de 

notaris, inschrijving bij de KVK, en het openen van een bankrekeningnummer. 

Bij de oprichting zullen 10 aandelen worden uitgegeven die als geheel in eigendom zijn van de gemeente Oude 

IJsselstreek.  

 
De Burgemeester neemt deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De wethouder Sociaal 
Domein, belast met de uitvoering van de Participatiewet en de Transformatie in de kijk op Werk, is opdrachtgever van 
STOER B.V..  

Het college heeft de heer H. Schirmbeck aangewezen als directeur van STOER B.V..  

Wij denken met de heer Schirmbeck een directeur te hebben die van grote waarde is bij de start en de opbouw van 

STOER B.V.. Hij heeft een groot landelijk netwerk en contacten in Den Haag bij de ministeries, bij de vakbonden, 

werkgeversorganisaties, in de Jeugd- en Ouderenzorg, en bij de Sociaal Economische Raad (SER). 

Ook is hij in 2020 al betrokken geweest bij dit proces en onderschrijft onze visie volkomen.  

Vervolg 

Met de oprichting van de BV, en het aanstellen van de directeur hebben we een grote stap gezet in de uitvoering van 

onze visie op de Transformatie in de kijk op Werk.  

STOER B.V. is vanaf 1 januari 2021 operationeel en gevestigd in het Portiersgebouw op het DRU Industrie Park in 

Ulft.  

 

 

 

 

Memo 
 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: Wethouder Kuster 

Datum 3 december 2020 

Kenmerk: 169768 

Onderwerp: Besluit tot oprichting STOER B.V.  


