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D O E L : Informeren 
De Stichting Andere Werkvormen zamelt onder de naam De Schalm kleding en huisraad in in opdracht 
van het gemeentelijk afvalinzamelbedijf Spaamelanden en verkoopt deze in haar winkels. De stichting 
heeft het voorgenomen besluit genomen tot beëindiging van de activiteiten van haar kringloopbedrijf De 
Schalm per medio 2013. Op verzoek van de gemeente zijn de sociale werkvoorziening Paswerk en 
afvalinzamelbedrijf Spaamelanden betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden op de functies 
van De Schalm voort te zetten. Naar huidig inzicht is het voorkeurscenario de gezamenlijke oprichting 
van een vennootschap door Paswerk en Spaamelanden, die de functies gaat voortzetten. Indien dit het 
voorkeurscenario blijft op basis van een business case die nu wordt uitgewerkt, dan vergt deze 
oprichting een besluit van de gemeente als aandeelhouder van Spaamelanden. Met het oog daar op 
wordt het college door middel van deze nota geïnformeerd over de stand van zaken. 
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Het college neemt kennis van de nota Mogelijkheden voortzetting functies De Schalm door 
Paswerk en Spaamelanden 
Geheimhouding: op grond van vertrouwelijk ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens wordt 
deze nota niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet 
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stuk 
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1. Inleiding 
De Stichting Andere Werkvormen zamelt onder de naam De Schalm kleding en 
huisraad in en verkoopt deze in haar winkels. Dit gebeurt op basis van een contract 
met Spaamelanden, het afvalinzamelbedrijf in Haarlem. De stichting heeft het 
voorgenomen besluit genomen tot beëindiging van de activiteiten van haar 
kringloop bedrijf De Schalm per medio 2013. 
De Schalm vervult in en voor de gemeente twee belangrijke functies: het 
bevorderen van hergebmik van kleding en huisraad en het aanbieden van re-
integratie trajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de 
voorgenomen bedrijfsbeëindiging van De Schalm is de continuïteit van beide 
functies onzeker geworden. Voortzetting van deze functies is van belang voor de 
stad. Op initiatief van de gemeente zijn De Schalm, sociale werkvoorziening 
Paswerk en afvalinzamelbedrijf Spaamelanden met elkaar in gesprek gegaan, om na 
te gaan op welke wijze de functies van De Schalm kunnen worden voortgezet. 

2. Kernboodschap 
De gemeente heeft formeel geen rol ten aanzien van De Schalm, maar is wel 
bezorgd over de ontstane situatie. Daarom hebben op verzoek van de gemeente 
gesprekken plaatsgevonden tussen De Schalm, Paswerk en Spaamelanden. De 
sociale werkvoorziening Paswerk en afvalbedrijf Spaamelanden vormen de meest 
logische partners voor De Schalm om haar functies voort te zetten. Tevens biedt dit 
mogelijkheden om nieuwe elementen aan het huidige concept toe te voegen, zoals 
een repaircafé. Ook kan worden aangesloten bij de ontwikkelingen in het sociaal 
domein, zoals dagbesteding in de wijken door Actief Talent en Roads. 

Op 5 febmari 2013 hebben de drie partijen een intentieverklaring getekend, zie 
bijlage. Tevens hebben de drie partijen gezamenlijk een projectleider aangesteld. 
Zijn opdracht is om een businessplan op te stellen op basis waarvan besluitvorming 
kan plaatsvinden over het voortzetten van de functies van De Schalm door een 
nieuwe organisatie. 

Inmiddels loopt het resultaat van De Schalm terug, met name door hoge 
personeelskosten in verhouding tot de omzet, waardoor de organisatie op korte 
termijn in liquiditeitsproblemen dreigt te komen. Daardoor kan voortzetting van de 
functies van De Schalm(re-integratie en kringloopbedrijf) acuut in gevaar komen, 
evenals de werkgelegenheid voor de werknemers. Een snelle oplossing is daarom 
gewenst. 

3. Consequenties 
Tijdens het opstellen van het businessplan is naar voren gekomen dat het 
voortzetten van de functies van De Schalm door een nieuw op te richten organisatie, 
er vrijwel zeker toe leidt dat die nieuwe organisatie wettelijk verplicht is de rechten 
en plichten van de huidige werknemers van De Schalm over te nemen. De Schalm 
heeft echter al eerder aangegeven dat zij over teveel personeel beschikt voor een 
structureel gezonde bedrijfsvoering. En dat is vervolgens voor het bestuur van de 



Schalm reden geweest om stappen te zetten, gericht op het beëindigen van de 
bedrijfsvoering / het bedrijf. Vanuit die optiek is het bedrijfseconomisch niet 
logisch om al het personeel van De Schalm met een vast dienstverband over te laten 
nemen door een nieuwe organisatie. 

Op verzoek van de drie partijen is op 14 maart met de gemeente overlegd over deze 
bevinding. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat het voor haar ongewenst is 
dat De Schalm zijn bedrijfsvoering beëindigt en het personeel in de WW terecht 
komt, waarna Paswerk en Spaamelanden de functies van De Schalm voortzetten op 
(een deel van) de huidige locaties. Aan de drie partijen is gevraagd om de gevolgen 
in kaart te brengen, als onderdeel van het businessplan, van de wettelijke 
verplichting van het ovememen van de rechten en plichten van de huidige 
medewerkers met een vast dienstverband bij De Schalm. Dat hoeft niet te betekenen 
dat deze medewerkers ook daadwerkelijk in dienst van de nieuwe organisatie 
komen; ook bemiddeling naar ander werk is een mogelijkheid evenals afkopen van 
rechten. Paswerk en Spaamelanden koersen op het oprichten van een besloten 
vennootschap om de functies van De Schalm in onder te brengen, waarvan Paswerk 
en Spaamelanden de enige aandeelhouders zijn. 

Tijdens het overleg van 14 maart zijn enkele scenario's besproken, zie bijlage. Het 
voorkeurscenario behelst voortzetting van de functies van De Schalm door Paswerk 
en Spaamelanden. Realisatie van dit scenario betekent dat de gemeente (indirect) 
zakelijk betrokken raakt via Paswerk en Spaamelanden bij de bedrijfsbeëindiging 
van De Schalm. Met name de oprichting van een vennootschap samen met Paswerk 
vraagt van de gemeente een besluit als aandeelhouder van Spaamelanden. 

Het ovememen van rechten en verplichtingen heeft financiële gevolgen voor het 
businessplan van de nieuwe organisatie. Mogelijk betekent dit een periode van 
aanloopverliezen voor de nieuwe organisatie. Pas op basis van een concreet 
businessplan valt door alle partijen te beoordelen of voortzetting van de functies 
van De Schalm op een verantwoorde manier kan gebeuren. 

4. Vervolg 
De drie partijen werken momenteel een businessplan uit op basis van de genoemde 
uitgangspunten. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de bedrijfseconomische 
gevolgen daarvan, zal daarover opnieuw met de gemeente worden overlegd. Daama 
zal zo nodig besluitvorming worden voorbereid. Uitgangspunt voor de 
gemeentelijke betrokkenheid is het continueren van de fttncties van De Schalm, 
zonder nadelige financiële gevolgen voor de gemeente. 

De raadscommissies Samenleving en Beheer zijn op 23 januari en 18 maart 2013 
per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom De Schalm. Toegezegd is 
dat zij op basis van de uitkomst van de business case opnieuw zullen worden 
geïnformeerd. Het bestuur van De Schalm zorgt voor het informeren van haar 
medewerkers over de ontwikkelingen. 

5. Bijlagen 
1. Scenario's toekomst functies De Schalm 
2. Intentieverklaring 



Bijlagel: Scenario's toekomst functies De Schalm 

Tijdens het overleg van 14 maart zijn de volgende scenario's ter sprake gekomen: 1) Niets doen, 2) 
Overname door private partij en 3) Voortzetting functies door Paswerk en Spaamelanden. De 
scenario's worden onderstaand kort toegelicht en voorzien van de belangrijkste voor- en nadelen voor 
de gemeente. 

1) Niets doen 
Als er niets verandert aan de bedrijfsvoering van De Schalm, dan lijkt een faillissement onafwendbaar. 
In eerste instantie heeft het bestuur van De Schalm het traject van faillissement willen vermijden door 
zelf te besluiten tot een bedrijfsbeëindiging per 1 augustus 2013. Inmiddels dreigt vanwege een 
temglopende omzet al op korte termijn een gebrek aan liquide middelen. Het vermogen van de 
stichting, in de vorm van haar pand in de Zijlstraat, is niet op korte termijn liquide te maken. 
Voortzetting van de bedrijfsvoering tot 1 augustus komt hierdoor in gevaar, waardoor mogelijk / 
waarschijnlijk toch het traject van een faillissement in gegaan moeten worden. Dat heeft tot gevolg dat 
de bedrijfsvoering stopt en alle 22 werknemers van De Schalm op straat komen te staan. 

Voordelen voor de gemeente: 
• geen betrokkenheid bij eventueel faillisement; 
• hernieuwde invulling van functies De Schalm kan nieuwe kansen bieden; 
• Indien private partijen functies zouden ovememen kan dit wellicht tot lagere inzamelkosten leiden 

voor de burger; 

Nadelen voor de gemeente: 
• alle medewerkers belanden in de WW, met mogelijk instroom in de bijstand; 
• minder arbeidsplaatsen voor werknemers WSW beschikbaar; 
• inzameling herbruikbare huisraad stopt 
• verwerking ingezamelde kleding stopt 

2) Overname door private partij 
De Schalm kan op zoek gaan naar een private partij die haar werkzaamheden wil voortzetten. Succes 
ligt niet voor de hand: bij ovemame / voorzetting van de bedrijfsvoering zal die partij het huidige 
personeelsbestand van De Schalm moeten ovememen. De grote omvang daarvan is echter juist een 
belangrijke factor in de neergang van De Schalm. Slechts via de weg van een formeel faillissement van 
De Schalm kan ovemame van het personeelsbestand mogelijk worden voorkomen. Hoewel de 
problemen van De Schalm bekend zijn onder bestaande, gelijksoortige organisaties, heeft tot nu toe 
geen daarvan interesse getoond in ovemame van De Schalm. Wel heeft een van die partijen (Rataplan) 
inmiddels een huurcontract afgesloten met de eigenaar van de locatie van De Schalm aan de 
Werfstraat. De huur daarvan is namelijk door De Schalm in het kader van haar voorgenomen 
bedrijfsbeëindiging per 1 augustus reeds opgezegd. 

Voordelen voor de gemeente: 
• geen bemoeienis van de gemeente (net zo min als nu bij De Schalm); 
• hernieuwde invulling van functies De Schalm kan nieuwe kansen bieden; 
• Indien private partijen functies zouden ovememen kan dit wellicht tot lagere inzamelkosten leiden 

voor de burger. 

Nadelen voor de gemeente: 
• mogelijkheid dat deel van werknemers in de WW beland en daama instroomt in de bijstand; 
• nieuwe partij heeft geen inzamelvergunning voor Haarlem; 
• gemeente heeft geen / minder invloed op en mogelijkheden voor recycling; 
• geen (uitbreiding van) re-integratieplaatsen voor WSW-medewerkers; 
• minder mogelijkheden voor ontwikkelingen initiatieven voor recycling in de wijken e.d. 



3) Voortzetting functies door Paswerk en Spaamelanden 
Paswerk en Spaamelanden beschikken over mime kennis en ervaring met respectievelijk re-integratie 
en afvalinzameling in Haarlem (en omgeving). Voortzetting van de functies van De Schalm is mogelijk 
door het gezamenlijk opzetten van een nieuwe organisatie (BV) waarin Paswerk en Spaamelanden in 
deelnemen. Dit vergt een besluit van de gemeente als aandeelhouder van Spaamelanden. Deze 
voortzetting van de functie van De Schalm brengt de verplichting met zich mee om rechten en plichten 
van het personeel over te nemen. Omdat er teveel vast personeel is voor een gezonde bedrijfsvoering, 
zal een (groot) deel daarvan moeten afvloeien. Paswerk wil haar expertise op het gebied van re-
integratie graag inzetten om dit met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het personeel te 
realiseren. Waarschijnlijk zal er desondanks met sommige werknemers een afvloeiingsregeling moeten 
worden getroffen. De kosten daarvan komen ten laste van de stichting, die hiervoor de overwaarde van 
haar pand in de Zijlstraat kan inzetten. Misschien vergt dit wel een vorm van voorfinanciering door 
Paswerk en Spaamelanden. 

Spaamelanden en Paswerk kunnen verder op korte termijn de bedrijfsvoering van De Schalm 
ondersteunen om zodoende de dalende omzetten te keren. Het niet meer beschikbaar zijn van de locatie 
aan de Werfstraat kan worden opgevangen door herschikking van mimten van Spaamelanden in hun 
pand Lelyweg 47. Verlies van het pand in de Zijlstraat wegens verkoop kan worden opgevangen door 
huur van een vervangend pand. Dat biedt de mogelijkheid te zoeken naar een locatie die zo optimaal 
mogelijk voldoet aan de eisen voor het uitbaten van een kringloopwinkel. 

Voordelen voor de gemeente: 
• er belanden minder personeelsleden van De Schalm in de WW, waardoor ook de omvang van de 

mogelijke instroom in de bijstand daalt; 
• de beide functies van De Schalm lopen naadloos door; 
• er kan gezocht worden naar een optimalere locatie voor de kringloopwinkel in de Zijlstraat; 
• nieuwe, vanuit de doelstellingen van de gemeente gewenste elementen kunnen aan het huidige 

concept worden toegevoegd, zoals een repaircafé, en dagbesteding in de wijken zoals door Actief 
Talent en Roads gebeurt. 

Nadelen voor de gemeente: 
• gemeente raakt via Paswerk en Spaamelanden zakelijk betrokken bij bedrijfsbeëindiging / 

faillissement De Schalm; 
• mogelijk een verhoging van het risicoprofiel van de verbonden partijen Paswerk en Spaamelanden 

vanwege het uitbreiden van hun activiteiten en de toenemende concurrentie van andere 
recyclingbedrijven; 

• grotere vervlechting van functies kan zakelijke houding bemoeilijken. 



^Jlage 2: Intentieverklaring 



Intentieverklaring 
Ondergetekenden: 

1. Spaamelanden N.V. gevestigd te Haarlem 
2. Paswerk, een gemeenschappelijke regeling, gevestigd te Haarlem 

3. Stichting De Schalm te Haarlem 

Hierna samen te noemen: "Partijen" 

Overwegingen: 

A. De doelstelling van De Schalm is re-integreren van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en C02 reductie door middel van Kringloopwinkels en 
handelsactiviteiten. 

B. De Schalm is niet meer in staat deze doelstelling in haar huidige vorm te realiseren. 

C. Het bestuur van De Schalm heeft besloten de huidige organisatie van De Schalm op 
te heffen. 

D. De gemeente Haarlem, vertegenwoordigd door de wethouders Nieuwenburg en van 
Doorn, onderschrijft de doelstellingen van De Schalm en heeft de drie Partijen 
verzocht samenwerking te onderzoeken. 

E. De Schalm kan haar winkels en expertise in een nieuwe organisatie inbrengen. 

F. Paswerk is een een gemeenschappelijke regeling met als doelstelling 
mensontwikkeling en re-integreren van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

G. Paswerk is in staat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leveren voor 
kringloopwinkels en die daar te werk te stellen. 

H. Spaamelanden is een bedrijf met de Gemeente Haarlem als eigenaar en als 
doelstelling onder andere afvalinzameling en verwerking. 

I. Spaamelanden is goed in staat om de logistiek voor kringloopwinkels te leveren met 
als resultaat CO-2 reductie. 

Partijen verklaren de volgende intenties te hebben: 

1, Samen te werken als Partijen om een nieuwe organisatie op te richten waar een 
Kringloopbedrijf in wordt geëxploiteerd met als doel re-integratie en C02-reductjé. 



2. In deze nieuw op te zetten organisatie zullen de drie Partijen gaan deelnemen om een 
optimale samenwerking tussen de Partijen te realiseren. 

3. De functies van De Schalm: re-integratie en kringloopwinkels in stand te houden voor 
de gemeente Haarlem. 

4. De functies en mogelijk de naam van De Schalm in een nieuwe vorm In deze nieuwe 
organisatie te continueren, waaronder de winkel In de Zijlstraat. 

5. Paswerk levert de kaders voor de re-integratie van mensen en levert de mensen ter 
re-integratie, in nauwe afstemming met de expertise van de nieuw te vormen entiteit. 

6. Spaamelanden levert de kaders voor de inzameling van afval, in nauwe afstemming 
met de expertise vanuit de nieuw te vormen entiteit vanuit het belang van sortering 
en waardering van textiel en huisraad om het commerciële proces te bevorderen. 

7. Bij de invulling van de nieuwe organisatie zullen op de in te vullen functies de oud
medewerkers van De Schalm bij gebleken geschiktheid een voorkeurpositie hebben, 
alleen als dit gewenst is door de drie partijen. 

8. In het bestuur van de nieuw op te zetten organisatie zullen vertegenwoordigers van 
de drie de Partijen gelijkelijk deelnemen. 

9. Partijen zullen financieel deelnemen in de nieuwe organisatie. 

Actie. 

Partijen zullen een projectgroep instellen waaraan zij alle drie zullen meewerken met als 
opdracht een businessplan te maken. Dit Businessplan zal in maart worden beoordeeld. 

Partijen richten zich op een start op 1 juli 2013 van de nieuwe organisatie. 

Overige bepalingen 

De samenwerking wordt exclusief tussen genoemde drie Partijen besproken. 

Alle kosten welke gemaakt worden om de nieuwe organisatie op te richten worden door de 
drie Partijen gelijkelijk verdeeld. Indien deze intentieverklaring wordt beëindigd, zal geen der 
Partijen recht hebben op vergoeding van de kosten van de andere Partij(en). 



Aldus overeengekomen en getekend 

Te Haarlem 

Op d.d. 

1. Spaamelanden MV-; 

2. Paswerk ^ / 

3. Stichting De Schalm 


