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Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder 

Bestemmen dividend Tomingroep 

 

1. Kennisnemen van 

De procedure voor het bestemmen van het dividend van Tomingroep. 

 

2. Inleiding 
De laatste jaren was het gebruikelijk dat Tomingroep BV dividend uitkeerde aan haar aandeelhouder: 

de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Op haar beurt keerde het 

Werkvoorzieningsschap dit positieve resultaat (aangevuld met een eventueel positief resultaat van het 

Werkvoorzieningsschap zelf) uit aan de gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling.  

 

3. Kernboodschap 
In juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap besloten om een wijziging aan 

te brengen in de tot nog toe gehanteerde werkwijze. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het 

ontvangen dividend niet langer uit te keren aan de individuele gemeenten, maar om het dividend in het 

Werkvoorzieningsschap te houden. Het doel is om de middelen te bestemmen voor nieuwe projecten 

en activiteiten ten behoeve van meer werkgelegenheid of opleiding van de doelgroep. Met de directie 

van Tomingroep worden daartoe plannen/voorstellen ontwikkeld, die door het Algemeen Bestuur 

moeten worden geaccordeerd. 

 

4. Consequenties 
Voor de gemeenten betekent dit dat er geen dividend meer wordt uitgekeerd (behalve wanneer er in 

enig jaar -naar het oordeel van het Algemeen Bestuur- geen goed voorstel ligt voor de besteding van 

het dividend). Het Algemeen Bestuur heeft met de directie van Tomingroep afgesproken dat er in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2019 een voorstel voor de besteding van het 

dividend 2018 ter besluitvorming zal voorliggen. Wanneer in het Algemeen Bestuur geen draagvlak is 

voor de plannen dan wordt het dividend alsnog aan de gemeenten uitgekeerd 

 

Het totale dividend over het jaar 2018 bedraagt afgerond € 244.000,00. Voor Gooise Meren betreft dit  

Een bedrag van € 21.263,00. In de bijlage staat een overzicht waarmee inzichtelijk wordt hoe het 

dividend over de gemeenten verdeeld zou worden.  

 

5. Communicatie en participatie 

U wordt geïnformeerd met deze mededeling. 
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6. Vervolg 

Over de besteding van het dividend 2018 wordt u verder geïnformeerd na de vergadering van het 

Algemeen Bestuur op 12 december 2019. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE (1) 

Achtergrondinformatie 


