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BIJLAGE  

bij de raadsmededeling ‘Bestemmen dividend Tomingroep’ 
 

 

De Tomingroep is opgericht om beschut werk te kunnen bieden aan de inwoners met een indicatie die 

niet zelfstandig loonvormende arbeid kunnen verrichten. Van de traditionele ‘sociale werkplaats’  zit de 

de Tomingroep in een ontwikkeling tot een bedrijf dat naast beschut werk ook ontwikkelperspectieven 

biedt aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

 

Het Werkvoorzieningsschap 

Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep is een Gemeenschappelijke Regeling en dient als werkgever 

van de mensen die beschut werk verrichten. Daartoe ontvangt het Schap vanuit de deelnemende 

gemeenten (rijks)subsidies voor deze doelgroep. Het bestuur van het Werkvoorzieningsschap 

Tomingroep wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten (Gooi en 

Vechtstreek en Almere).  

 

De BV 

Het Werkvoorzieningsschap is enig aandeelhouder van de Tomingroep BV. Dit bedrijf ontwikkelt de 

noodzakelijke vormen van beschut werk en verwerft inkomsten met (marktconforme) 

opdrachten/tarieven. De inkomsten die de BV genereert maakt het mogelijk dat de gemeenten -naast 

de subsidie per medewerker in het Schap- niet voor overige kosten komen te staan.  

 

Het dividend 

Vanuit de BV kan dividend worden uitgekeerd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 

BV is volgens de statuten bevoegd tot het bestemmen van de winst en het vaststellen van de 

dividenduitkering. Daarbij moet zijn voldaan aan de voorwaarden dat het eigen vermogen van de BV 

groter is dan de reserves die volgens de wet moeten worden aangehouden en dat het besluit tot 

uitkering wordt goedgekeurd door de Tomindirectie en door de Raad van Commissarissen. De directie 

en de Raad van Commissarissen baseren hun goedkeuring op de vraag of de liquiditeitspositie en het 

weerstandsvermogen van het eigen vermogen van de BV uitkering van dividend toelaten. De BV keert 

dividend uit aan haar enige aandeelhouder: het  Werkvoorzieningsschap.  

 

Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap is bevoegd voor de formele besluitvorming over 

de besteding van het dividend. Het Schap heeft tot op heden het dividend uitgekeerd aan de 

gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling. Recent is besloten om vanaf nu het 

dividend in het Schap te houden voor (werkgelegenheids)projecten ten dienste aan de doelgroep.  

 

De sleutel voor de dividenduitkering is het voortschrijdend gemiddelde aandeel in het aantal doelgroep 

medewerkers over de laatste 10 jaar per gemeente. Met de navolgende tabel wordt inzichtelijk hoe het 

dividend over de gemeenten verdeeld zou worden.  
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