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AB
AGENDA vergadering Algemeen Bestuur
Datum:
Aanvang:
Einde:
Locatie:

maandag 9 november 2020
16.30 uur
17.30 uur
Via Zoom
Het DB heeft op 29 oktober 2020 het besluit genomen om als locatie van de AB-vergadering
van 9 november 2020 een digitale omgeving te kiezen. De voorwaarde is dat de
vergadering wordt opgenomen en dat geïnteresseerden op basis van kennisgeving op de
website na aanmelding als toehoorder kunnen deelnemen aan deze openbare vergadering.
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Opening
Mka: R. Paping, R. van der Zee, D. Horsthuis-Tangelder
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Arnhem, 9 november 2020

Persbericht
Bestuur Presikhaaf Bedrijven besluit tot
liquidatie voormalig SW-bedrijf
Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven heeft besloten om, na instemming van de negen
gemeenten, de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland op te heffen
en het voormalige SW-bedrijf te liquideren.
Het besluit is een logisch gevolg op de eerder genomen bestuursbesluiten om alle bedrijfsactiviteiten en
de begeleiding van SW-medewerkers in 2018 over te dragen aan het nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf
Scalabor B.V. en het formele werkgeverschap vanaf 2019 te borgen bij de MGR voor het sociaal domein
in Centraal Gelderland.
Instemming gemeenten
Het Algemeen Bestuur heeft in juni het liquidatieplan vastgesteld waarna de deelnemende gemeenten
om hun zienswijze is gevraagd. De Raden van alle negen gemeenten hebben inmiddels schriftelijk hun
positieve zienswijzen afgegeven over het liquidatieplan en daarmee het voornemen om de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland op te heffen.
Uitvoering
Het besluit om de gemeenschappelijke regeling op te heffen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Het Dagelijks Bestuur van de Regeling
Werkvoorziening Midden-Gelderland zal daarna uitvoering geven aan het liquidatieplan. De verwachting
is dat dit halverwege 2021 kan worden afgerond.
Werkhoven
De werkvoorziening, die vooral bekend staat als werkplaats Presikhaaf, werd opgericht in 1930.
Hoofdonderwijzer en ambtenaar nazorg bij de gemeente Arnhem, Hans Werkhoven, startte met vier
Arnhemse jongen een werkplaats en begeleidde hen in het werk. De producten die werden gemaakt,
werden huis-aan-huis verkocht. Het Arnhemse initiatief groeide uit tot de sociale werkvoorziening voor 19
gemeenten in de regio. Na gemeentelijke herindelingen waren dat uiteindelijk nog negen gemeenten.
Presikhaaf Bedrijven droeg jarenlang zorg voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en het tot
stand brengen en beheren van een bij die uitvoering gewenste bedrijfsorganisatie.
Nu de verantwoordelijkheid voor de betrokken medewerkers is geborgd bij de modulair
gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland en de medewerkers begeleiding
krijgen vanuit Scalabor, kan het voormalige SW-bedrijf worden ontbonden.
Einde persbericht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft of nader geïnformeerd wilt worden, dan kunt u
zich richten tot:
Presikhaaf Bedrijven
Werner van der Linden
Algemeen directeur
Telefoonnummer 06 51 15 34 42
e-mail: werner.vanderlinden@wgsw.nl
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Dinie Janssen
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Monique van der Eijk <monique@cedris.nl>
dinsdag 1 september 2020 17:19
Monique van der Eijk
Ledenbericht: Extra compensatie corona

Aan: algemeen directeuren, controllers
cc: directiesecretaresses

Geachte heer/mevrouw,
Naast de al eerder toegezegde € 90 miljoen compensatie voor gederfde coronaverliezen over de periode maart t/m mei,
ontvangen sociale werkbedrijven voor de periode juni t/m december nog eens € 50 miljoen. Dit bedrag wordt, net als de eerder
toegezegde € 90 miljoen, toegevoegd aan de Rijksbijdrage SW. Dit gebeurt naar verwachting via de septembercirculaire. De extra
bijdrage werd gisteren bekend in een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Staatssecretaris
van Financiën aan de Tweede Kamer over de coronacompensatie voor gemeenten, provincies en waterschappen.
Op basis van het bekende totale aantal medewerkers in de Sociale Werkvoorziening betekent de totale coronacompensatie per SE
(standaard eenheid) uitkomt op ongeveer € 2100. Sociale werkbedrijven en gemeenten hebben onderling vaak afspraken gemaakt
over het in zijn geheel doorzetten van de Rijksbijdrage. De intentie bij deze bijdrage vanuit de Rijksoverheid is dat dit met deze
bijdrage ook gebeurt. De compensatie is niet alleen bedoeld voor het SW deel van het werkbedrijf, maar voor het geheel.
De extra € 50 miljoen is minder dan het bedrag dat door Cedris berekend is als het verwacht tekort voor de periode juni tot
december. Met het totale steunpakket voor de sociale werkbedrijven van € 140 miljoen kan een groot deel van de bedrijven haar
dienstverlening op peil houden, een ander deel zal moeten interen op het eigen vermogen of aankloppen bij de betrokken
gemeente om de dienstverlening ook op peil te houden.
Het werk van de Sociale Werkbedrijven is de komende periode van groot belang. Naast een steunpakket voor bedrijven, kondigde
het kabinet vrijdag ook een sociaal pakket aan. Onderdeel van dit pakket is een extra inspanning om mensen met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt en in het bijzonder de doelgroep van de baanafspraak aan het werk te helpen en aan het werk te
houden. Voor deze inspanning is € 650 miljoen gereserveerd. Gemeenten, UWV maar ook Sociale Werkbedrijven zullen hierbij
een grote rol moeten vervullen. Over de concrete invulling van dit pakket komt naar verwachting op Prinsjesdag duidelijkheid.
In de brief van vrijdag werd ook een derde ronde van de NOW gepresenteerd. Net als de eerste twee tranches van de NOW sluit
deze nauwelijks aan bij de praktijk van de sociale werkbedrijven. Vandaar ook de compensatie via de Rijksbijdrage SW. Voor de
sociale ondernemingen zou deze, als nog steeds sprake is van een ruime omzetdaling van meer dan 20%, opnieuw soelaas
kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,
Arend Pieterse
Waarnemend directeur Cedris
06 – 105 37 342

Cedris I Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht I Postbus 8151, 3503 RD Utrecht I 030 2906800 I info@cedris.nl I
www.cedris.nl
1

Cedris: vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Cedris houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus in de gaten.
De medewerkers van Cedris werken zoveel mogelijk vanuit huis en staan per e-mail en per telefoon voor u klaar.
Bijeenkomsten en vergaderingen gaan niet door of worden indien mogelijk vervangen door videoconferenties.
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Algemeen Bestuur
VERSLAG van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkvoorziening
Midden-Gelderland, gehouden op donderdag 11 juni 2020 om 08.30 uur via Zoom
Deelnemers
R. Haverkamp, voorzitter
M. Louwers
R. Paping
M. Coenders
R. van der Zee
A. Boone
H.C.M. Knuiman
A. Slob
D.E.W. Horsthuis-Tangelder
A. Logemann
R. Raaijman, secretaris
B. Elfrink
W.G.R.J. van der Linden
E.C. Janssen
J.R. van Leeuwen
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Rheden
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe (vanaf punt 4)
Rozendaal
Westervoort
Zevenaar (vanaf punt 4)
Presikhaaf Bedrijven, algemeen directeur
Presikhaaf Bedrijven, notulist
Presikhaaf Bedrijven, controller

Aanwezig


mka

mka











Opening
De voorzitter opent de openbare vergadering om 09.00 uur, maakt melding van de berichten
van afwezigheid en heet de aanwezigen welkom.
Hij constateert dat er bij aanvang van de vergadering 36 van de 45 uit te brengen stemmen
aanwezig zijn; vanaf punt 4 zijn 45 van de 45 uit te brengen stemmen aanwezig.

2

Mededelingen en vaststellen agenda

2.1

Presikhaaf Schoolmeubelen: De heer Van der Linden meldt het volgende: Schoolmeubelen is
van mening dat tekort wordt geschoten ten aanzien van de aanlevering van SW-medewerkers.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Schoolmeubelen en Arnhem als eigenaar van
Scalabor over het niet kunnen leveren van voldoende mensen. Afgesproken is dat
Schoolmeubelen zal aangeven hoe omgegaan kan worden met de ontwikkelingen naar de
toekomst toe. Hoewel het aanleveren van medewerkers een opdracht voor Scalabor is, heeft
de uitkomst van deze situatie ook effect op Presikhaaf Bedrijven aangezien Schoolmeubelen
de huuroverkomst wil verbinden aan de mantelovereenkomst.
Mevrouw Louwers geeft aan dat samen met Schoolmeubelen gezocht wordt naar oplossingen.
Om te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing vormen de zeer lage
vergoedingen voor de inhuur van de SW-medewerkers echter een belemmering.

2.2

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Verslag vorige vergadering d.d. 5 maart 2020
Dit verslag wordt ongewijzigd en met dank aan de samensteller goedgekeurd en vastgesteld.
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Jaarstukken Presikhaaf Bedrijven
Mevrouw Elfrink en de heer Horsthuis-Tangelder sluiten aan bij de vergadering.

4.1/4.3 Memo met zienswijzen en concept-jaarstukken
De heer Van der Linden geeft een korte toelichting op het memo d.d. 5 juni 2020 met de
zienswijzen. Nog niet alle deelnemende gemeenten hebben de jaarstukken in de Raad
behandeld. De stand van zaken luidt als volgt:
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Overbetuwe
Rheden
Rozendaal
Westervoort
Zevenaar

Stukken zijn nog niet in de Raad geweest. Excuses hiervoor. Onder
voorbehoud van instemming van de Raad kan Arnhem instemmen.
De zienswijze is onderweg, Doesburg is akkoord.
De Raad heeft gisteravond ingestemd.
Zienswijze is al bij de stukken gevoegd, Lingewaard is akkoord.
De jaarstukken worden 7 juli a.s. in de Raad behandeld. Onder
voorbehoud van instemming van de Raad kan Overbetuwe
instemmen.
Zienswijze is al bij de stukken gevoegd, Rheden is akkoord.
Zienswijze is al bij de stukken gevoegd, Rozendaal is akkoord
Jaarstukken zijn nog niet in de Raad behandeld. Onder voorbehoud
van instemming van de Raad kan Westervoort instemmen.
Zienswijze is al bij de stukken gevoegd, Zevenaar is akkoord

De heer Van der Linden geeft aan dat de wet voorschrijft dat de jaarstukken binnen zes weken
zijn behandeld voor zienswijze.
Gezien de goede resultaten van de jaarrekening besluit het Algemeen Bestuur om de
Jaarstukken 2019 ongewijzigd vast te stellen.
4.2

Aanbiedingsbrief aan B&W
De heer Van der Linden zal de aanbiedingsbrief op basis van de zienswijzen en de
afhandeling van het punt liquidatie opstellen.

5

Liquidatie
De heer Van der Linden geeft een toelichting op het desbetreffende memo van 20 mei 2020
en het liquidatieplan. Er moet nog met één medewerker iets geregeld worden. Bij de
overdracht van Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor is vrijwel alles overgedragen; maar de
VSO met Schoolmeubelen is niet overgedragen. Voorgesteld wordt om de lasten en baten van
Presikhaaf Bedrijven over te dragen naar de BC WgSW van de MGR SDCG. Hiervoor wordt
een voorziening ter beschikking gesteld. Mocht er na de vereffening sprake zijn van een
overschot of tekort, dat komt deze ten gunste/laste van dezelfde gemeenten, die nu deel uit
maken van Presikhaaf Bedrijven.
Presikhaaf Bedrijven zal de claim inzake de transitievergoeding voor 1 juli 2020 bij het UWV
neerleggen; het UWV wil dit nog in 2020 afhandelen, mocht dat niet lukken, dan gaat de
afwikkeling van de claim ook over naar de BC WgSW.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de Stichting voor Arbeid en Advies Motivaktie en de
Stichting Personeel Presikhaaf te liquideren.
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Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens unaniem om in te stemmen met het voorstel uit
bovengenoemd memo:
1.
2.

3.

4.

Het AB van Presikhaaf Bedrijven besluit het liquidatieplan vast te stellen en geeft het DB
de opdracht tot liquidatie van Presikhaaf Bedrijven (Werkvoorzieningsschap MiddenGelderland) voor 31-12-2020.
Eventuele latente (toekomstige) verplichtingen waarvoor Presikhaaf Bedrijven
aansprakelijk wordt gesteld, gaan over naar de MGR SDCG Module Werkgeverschap
SW waarvan de 9 gemeenten thans vertegenwoordigd in Presikhaaf Bedrijven, deel
uitmaken. Daarvoor wordt een voorziening overgedragen.
Het eigen vermogen dat na liquidatie en vereffening resteert wordt conform de
vastgestelde verdeelsleutel in het plan verdeeld over de deelnemende gemeenten. Deze
verdeling is gebaseerd op het aantal arbeidsjaren SW per gemeente op 31/10/2018
(moment van overdracht naar de MGR). Eventuele toekomstige baten en lasten m.b.t.
Presikhaaf Bedrijven worden ook via deze verdeelsleutel met de gemeenten verrekend.
De duurzaam te bewaren bescheiden uit het archief van Presikhaaf Bedrijven worden
overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Gelders Archief en zijn voor zover er
geen beperkingen meer aanwezig zijn, daarna openbaar.

De heer Van der Linden zal het voorstel tot liquidatie met bijbehorende stukken toezenden aan
de deelnemende gemeenten met het verzoek om een positieve reactie van Raad en College
voor 1 oktober 2020.
6

Rondvraag
Geen

7

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 08.55 uur.
Met/zonder wijzigingen vastgesteld in de vergadering van …………………...
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ALGEMEEN BESTUUR
AB-vergadering d.d. 9 november 2020, agendapunt 5
Liquidatie Presikhaaf Bedrijven (Werkvoorziening Midden-Gelderland)
Aan:
Van:
Datum:
Kenmerk:
Betreft:
Bijlagen:

Leden van het Algemeen Bestuur
W.G.R.J. van der Linden
21 oktober 2020
Besluit tot liquidatie Presikhaaf Bedrijven (Werkvoorziening Midden-Gelderland)
Voorstel Dagelijks Bestuur tot Liquidatie Presikhaaf Bedrijven dd 29 oktober
2020
Liquidatieplan Presikhaaf Bedrijven
Zienswijzen deelnemende gemeenten (9x)
Liquidatie rekening (concept)
Overeenkomst overdracht (latente) rechten en verplichtingen

Op 6 december 2018 heeft het AB van Presikhaaf Bedrijven opdracht gegeven aan het DB en
de directie van Presikhaaf Bedrijven om een liquidatieplan op te stellen voor de liquidatie van
Presikhaaf Bedrijven.
Het voornemen om de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland
(handelend onder de naam Presikhaaf Bedrijven) te liquideren is het logische gevolg van eerdere
besluiten om bedrijfsmatige taken over te dragen aan Scalabor BV (per 1-1-2018) en het formeel
werkgeverschap over te dragen aan de MGR SDCG (per 1-1-2019).
Het besluit om de GR Werkvoorziening Midden-Gelderland op te heffen, heeft tot gevolg dat de
rechtspersoon Werkvoorziening Midden-Gelderland wordt ontbonden.
Voor het opheffen van de Werkvoorziening Midden-Gelderland zijn de regels vastgelegd in de
Wet Gemeenschappelijke Regeling en meer specifiek in de Regeling Werkvoorziening MiddenGelderland 1990 (vastgesteld door het AB op 30 maart 1989).
Om te komen tot liquidatie en opheffing van de GR zijn inmiddels de volgende stappen gezet:
1.
2.
3.

4.

Het Dagelijks Bestuur heeft conform art. 37 lid 1 jo art. 36 lid 2 op 8 juni 2020 een voorstel
gedaan aan het Algemeen Bestuur om de GR te liquideren.
Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens op 11 juni 2020 het liquidatieplan vastgesteld en
dit via de colleges naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd om
de raden te horen.
De Raden van alle negen gemeenten hebben inmiddels schriftelijk een positieve zienswijze
afgegeven op het concept-liquidatieplan en daarmee het voornemen om de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland op te heffen. (De schriftelijke
instemmingen van de negen gemeenten zijn als bijlagen gevoegd).
De duurzaam te bewaren bescheiden uit het archief van Presikhaaf Bedrijven zijn
inmiddels overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Gelders Archief en worden,
voor zover er geen beperkingen meer aanwezig zijn, daarna openbaar.

Het opheffen van de Regeling komt conform art. 37 lid 4 jo art. 36 lid 4 tot stand als minstens 2/3
van de deelnemende gemeenten (rekening houdend met de stemverhouding van art. 36 lid 4)
hiermee instemt. Het voorstel daartoe ligt thans voor.
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Het definitieve besluit wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten
van de Provincie Gelderland (conform art. 37 Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland
1990).
Het Dagelijks Bestuur is conform artikel 37 lid 5 van de Regeling Werkvoorziening MiddenGelderland belast met de verdere uitvoering van de liquidatie van Presikhaaf Bedrijven
(Werkvoorzieningsschap Midden-Gelderland). In principe heeft het Algemeen Bestuur bij de
vereffening geen rol meer. Mocht dat echter nodig zijn dan kan het Algemeen Bestuur nog wel
bijeen worden geroepen (art. 37 lid 6).
Juridisch dient verder bepaald te worden wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de latente
(toekomstige) verplichtingen. Dit geldt met name voor de latente verplichtingen in het kader van
de VSO Presikhaaf Schoolmeubelen. Voorgesteld is om deze latente verplichtingen te beleggen
bij de MGR SDCG module WgSW waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd
en hiervoor een voorziening over te dragen. Dit voorstel is door het bestuur van de MGR akkoord
bevonden. Door ondertekening van bijgevoegde vaststellingsovereenkomst (zie bijlage) worden
deze latente rechten en verplichtingen overgedragen aan de MGR onder betaling van het
overeengekomen bedrag van € 250.000,-.
Tenslotte is bepaald wat er met het resterend vermogen dient te gebeuren. Dit wordt conform de
daarvoor geldende verdeelsleutel die is vastgelegd in het liquidatieplan verdeeld over de deelnemende gemeenten (zie ook voorlopige liquidatierekening).
Voorstel (ter besluitvorming)
Besluit Algemeen Bestuur Presikhaaf Bedrijven op 9 november 2020
1.
Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven besluit, de Raden van de negen
gemeenten gehoord hebbende, het liquidatieplan vast te stellen en daarmee tot opheffing
van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland.
2.
De Vaststellingsovereenkomst aan te gaan met de MGR waarmee (latente) rechten en
verplichtingen van Presikhaaf Bedrijven worden overgedragen aan de MGR SDCG Module
Werkgeverschap SW. Daarvoor wordt een voorziening overgedragen van € 250.000,-.
3.
Het besluit tot opheffing ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de
Provincie Gelderland.
4.
Kennis te nemen van de voorlopige liquidatierekening (welke als bijlage is gevoegd). De
definitieve liquidatierekening wordt begin december 2020 opgesteld, door het Dagelijks
Bestuur vastgesteld en gecontroleerd door de accountant.
5.
Het Algemeen Bestuur wijst Q-concepts aan als de accountant voor de controle van de
eindafrekening.
6.
Het eigen vermogen dat na liquidatie en vereffening resteert, wordt conform de vastgestelde verdeelsleutel in het liquidatieplan verdeeld over de deelnemende gemeenten.
Deze verdeling is gebaseerd op het aantal arbeidsjaren SW per gemeente op 31 oktober
2018 (moment van overdracht naar de MGR). Eventuele toekomstige baten en lasten
m.b.t. Presikhaaf Bedrijven worden ook via deze verdeelsleutel met de gemeenten
verrekend.
W.G.R.J. van der Linden
Algemeen directeur

Pagina 2 van 2

5.1 Liquidatieplan
1 AB 2020-11-09 5.1 liquidatieplan 11 juni 2020.pdf

Liquidatieplan
Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorziening Midden-Gelderland
handelend onder de naam Presikhaaf Bedrijven

Juni 2020

Werner van der Linden
Directeur a.i.
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INLEIDING
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland behartigde ruim 70 jaar lang
voor gemeenten in de regio Midden-Gelderland de gemeenschappelijke belangen op het gebied van
de sociale werkvoorziening. Wat in 1930 begon als een particulier initiatief van de Arnhemse hoofdonderwijzer Hans Werkhoven, die vier Arnhemse medewerkers begeleidde, groeide uit tot de sociale
werkvoorziening voor uiteindelijk nog 9 gemeenten in de regio. Presikhaaf Bedrijven droeg jarenlang
zorg voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en het tot stand brengen en beheren van een
bij die uitvoering gewenste bedrijfsorganisatie.
In 2018 zijn alle bedrijfsmatige werkzaamheden overgegaan naar een nieuw bedrijf onder de naam
Scalabor B.V. Het SW-personeel bleef echter in dienst bij Presikhaaf Bedrijven, waarbij inmiddels was
besloten om het formele werkgeverschap over te hevelen naar de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland. Dat is vervolgens op 1 januari 2019 ook geëffectueerd. Daarna volgde de verdere afbouw van
Presikhaaf Bedrijven met als sluitstuk de definitieve liquidatie.
Voor u ligt het liquidatieplan voor de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
Midden-Gelderland (hierna te noemen Presikhaaf Bedrijven). Het voornemen om Presikhaaf Bedrijven
te liquideren is het logische gevolg van eerdere besluiten om bedrijfsmatige taken over te dragen aan
Scalabor. De gemeenten hebben hun aanwijzingsbesluit betreffende het bieden van passend werk
voor de SW-medewerkers en de benodigde begeleiding hiervan ingetrokken bij Presikhaaf Bedrijven
en opgedragen aan Scalabor. Het materieel werkgeverschap is via een DVO tussen Presikhaaf Bedrijven bij Scalabor neergelegd per 1-1-2018. Het werkgeverschap voor SW-medewerkers is overgedragen
aan de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (per 1-1-2019). De MGR heeft het materieel werkgeverschap ook via een DVO ondergebracht bij Scalabor. Daarmee is er voor SW-medewerkers zo min
mogelijk gewijzigd. Op 1 januari 2020 zijn de overeenkomsten met de ambtelijke medewerkers die
boventallig zijn en in de afrondende fase zitten van hun werk naar werktraject op basis van het sociaal
plan overgedragen aan de MGR.
Daarmee zijn in feite de taken van Presikhaaf Bedrijven opgehouden te bestaan.
Het besluit om Presikhaaf Bedrijven op te heffen, heeft tot gevolg dat de rechtspersoon Werkvoorziening Midden-Gelderland wordt ontbonden. In dit liquidatieplan wordt de wijze waarop deze ontbinding plaatsvindt beschreven (proces) en worden de kaders gesteld waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het plan gaat met name in op de financiële en juridische afwikkeling.

LIQUIDATIEPLAN EN LIQUIDATIEPROCES
Voor het opheffen van Presikhaaf Bedrijven zijn de regels vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke
Regeling en meer specifiek in de Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland 1990 (vastgesteld door
het AB op 30 maart 1989). De teksten hiervan zijn als bijlage bij dit plan gevoegd.
Hieruit kan worden afgeleid dat het Algemeen Bestuur bevoegd is tot vaststelling van het liquidatieplan, nadat de Colleges en Raden van de deelnemende gemeenten hierover zijn gehoord. Na vaststelling vindt implementatie van het liquidatieplan plaats. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering
hiervan. Aan de interim-directeur van Presikhaaf Bedrijven is door het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven om zorg te dragen voor het opstellen en uiteindelijk ook de uitvoering van het liquidatieplan.
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Bestuurlijk wordt, zoals aangegeven, het liquidatieplan na vaststelling door het Dagelijks Bestuur voor
zienswijze doorgeleid naar de gemeenten en vervolgens vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
De deelnemende gemeenten hebben de wens om de Presikhaaf Bedrijven voor 31 december 2020 op
te heffen. Dit betekent echter niet dat op 1 januari 2021 de liquidatie van de rechtspersoon Werkvoorziening Midden-Gelderland per definitie geheel voltooid zal zijn. Presikhaaf Bedrijven zal vanaf 1 januari 2021 naar verwachting nog ten hoogste een half jaar actief blijven voor onder meer de administratieve afwikkeling van een aantal lopende zaken. Presikhaaf Bedrijven is dan in liquidatie en heeft geen
taken of bevoegdheden meer die voor de gemeenten worden uitgevoerd.
Het openbaar lichaam Werkvoorziening Midden-Gelderland blijft bestaan tot op het moment dat de
laatste verplichting is voldaan. Daarna houdt deze automatisch op te bestaan, daar is op bestuurlijk
niveau geen aparte handeling voor nodig.

UITGANGSPUNTEN
Het juiste liquidatieproces kan alleen tot stand komen met in achtneming van de uitgangspunten en
duidelijke kaders. De uitgangspunten bepalen het proces van de liquidatie en vormen een belangrijk
onderdeel van de keuzes die binnen dit proces gemaakt moeten worden. In deze paragraaf worden de
generieke uitgangspunten voor het verdere liquidatieproces beschreven.
In het kader van opheffing van Presikhaaf Bedrijven zijn de volgende financiële en juridische uitgangspunten belangrijk:
1.
2.

3.
4.
5.

De boedel wordt leeg achtergelaten;
Er is een financiële verdeelsleutel vastgesteld op basis waarvan de verdeling van het resterende
vermogen over de aandeelhouders (deelnemende gemeenten) wordt verdeeld. Op basis van de
financiële verdeelsleutel vindt opheffing van Presikhaaf Bedrijven plaats (liquidatie);
De opheffing van Presikhaaf Bedrijven heeft tot gevolg dat het openbaar lichaam Werkvoorziening Midden-Gelderland wordt ontbonden;
De regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR Werkvoorziening Midden-Gelderland worden nageleefd.
De nog lopende contracten/verplichtingen die niet zijn overgegaan naar Scalabor BV of de MGR
SDCG worden afgekocht, beëindigd of door de MGR-SDCG overgenomen en indien dit niet mogelijk is gebleken, afgehandeld in de fase van liquidatie.
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PERSONEEL
Conform artikel 37 lid 3, van de GR Werkvoorziening Midden-Gelderland dient het liquidatieplan te
voorzien in de gevolgen die opheffing van de regeling voor het personeel en de werknemers in dienst
bij Presikhaaf Bedrijven en de aan haar gelieerde stichtingen en BV’s. Na de overdracht van taken naar
Scalabor op 1-1-2018 betrof dat nog 2 stichtingen en 2 besloten vennootschappen die gelieerd zijn
gebleven aan Presikhaaf Bedrijven.
Voor wat betreft het ambtelijk personeel dat in dienst was bij Presikhaaf Bedrijven geldt dat het grootste deel per 1-1-2018 is overgegaan naar Scalabor BV. Er bleven nog 41 mensen over die boventallig
zijn geworden. Van die groep zijn inmiddels 29 mensen uitgestroomd en niet meer in dienst bij Presikhaaf Bedrijven. De overige boventalligen zijn, op 1 persoon na, per 31-12-2019 overgedragen en in
dienst getreden bij de MGR SDCG. Met de laatste persoon, die op dit moment nog in dienst is bij Presikhaaf Bedrijven, worden nog nadere afspraken gemaakt. De kosten daarvoor zijn meegenomen in de
voorziening.
Alle ruim 2.000 SW-medewerkers zijn na de overdracht naar Scalabor in dienst gebleven bij Presikhaaf
Bedrijven. Deze groep is per 1-1-2019 overgedragen aan de MGR SDCG, waarmee het formele werkgeverschap ook daar is belegd.
Tenslotte waren er nog 4 medewerkers met een voormalige ID-aanstelling uit Arnhem in dienst bij
Presikhaaf Bedrijven. Zij zijn per 1-5-2020 in dienst getreden bij Scalabor BV.
De 2 stichtingen die nog gelieerd waren aan Presikhaaf Bedrijven waren de Stichting Personeel Presikhaaf en de Stichting Motivaktie. De Stichting Motivaktie had op 1-1-2018 nog slechts 1 personeelslid
in dienst die inmiddels ook uit dienst is getreden. Bij de Stichting Personeel Presikhaaf is de laatste
medewerker per 1 mei 2020 uit dienst getreden. Daarmee geldt voor beide stichtingen dat er geen
personeel meer in dienst is en worden beide stichtingen nu ontbonden.
De 2 BV’s die nog verbonden waren aan Presikhaaf Bedrijven waren Tuincentrum Presikhaaf / de
Wuurde b.v. en Beverweerd Holding BV. Deze beide vennootschappen hadden al geen personeel meer
in dienst en zijn reeds op 27-7-2018 ontbonden en na vereffening uitgeschreven uit het handelsregister
van de KvK.
Hiermee zijn in de afgelopen 2 jaar vrijwel alle stappen gezet om het personeel en de werknemers in
dienst bij Presikhaaf Bedrijven elders te plaatsen. Daarmee is feitelijk dus al invulling gegeven aan de
art 37 lid 3 van de Regeling. Een en ander is steeds in nauwe samenwerking en overleg geschiedt met
OR en vakbonden.
Voor het uitvoering geven aan het liquidatieplan en de verdere afwikkeling wordt nog tijdelijk personeel ingehuurd dat niet in dienst is bij Presikhaaf Bedrijven.

JURIDISCH
De opheffing van Presikhaaf Bedrijven vereist een bestuurlijk-juridisch traject voor de ontbinding van
de rechtspersoon. Het Algemeen Bestuur van Presikhaaf Bedrijven heeft in haar vergadering van 22
december 2017 reeds opdracht gegeven tot het proces om te komen tot de ontbinding van de
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Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland. Deze opdracht dient te worden
omgezet in een liquidatieplan en een besluit tot liquidatie. Daarvoor worden de volgende stappen gezet:
Stap 1: Voorstel tot liquidatie en liquidatieplan
Het Dagelijks Bestuur doet conform art. 37 lid 1 jo art. 36 lid 2 een voorstel aan het Algemeen Bestuur
om de GR te liquideren per 31-12-2020. Dat voorstel ligt in dit plan voor en wordt op 11 juni 2020 in
het Algemeen Bestuur behandeld.
Dit voorstel gaat via de colleges naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om de raden
te horen en de colleges toestemming te geven hiertoe te besluiten. Wanneer 2/3 van de deelnemende
gemeenten (rekening houdend met de stemverhouding van art. 36 lid 4) hiermee instemt, kan het
Algemeen Bestuur dit besluit tot liquidatie nemen.
Tegelijkertijd met het voorstel tot liquidatie ligt dit liquidatieplan voor waarin de uitgangspunten en
kaders staan beschreven om het liquidatieproces verder af te ronden.
Art. 37 lid 2 geeft de mogelijkheid bij het liquidatieplan (met inhoud van art. 37 lid 3) af te wijken van
de regeling.
Stap 2: Vaststelling liquidatieplan en definitief besluit tot liquidatie door het Algemeen Bestuur
Nadat de Raden van alle 9 gemeenten zijn gehoord besluit het AB tot liquidatie en stelt het liquidatieplan definitief vast.
Stap 3: Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Gelderland
Dit besluit wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie
Gelderland (conform art. 37 Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland 1990).
Stap 4: Feitelijke liquidatie en vereffening
De feitelijke liquidatie en vereffening gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur.
In principe heeft het AB bij de vereffening geen rol meer. Mocht dat echter nodig zijn dan kan het AB
nog wel bijeen worden geroepen (art. 37 lid 6)
Juridische verplichtingen
Juridisch dient verder bepaald te worden wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de latente
(toekomstige) verplichtingen. Dit geldt met name voor de latente verplichtingen ihkv de VSO Presikhaaf Schoolmeubelen. De opties hiervoor zijn de deelnemende gemeenten of de MGR SDCG. Voorgesteld wordt om deze latente verplichtingen te beleggen bij de MGR SDCG module WgSW waarin alle
deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze worden eventuele onvoorziene kosten volgens de vaste verdeelsleutel verdeeld over de verantwoordelijke gemeenten. Voor de bekostiging van eventuele onvoorziene uitgaven wordt een voorziening overgedragen aan de MGR.
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FINANCIEN
In de liquidatie rekening wordt de eindafrekening opgesteld. Het uitgangspunt is het eigen vermogen
per 31/12/2019 van de balans van de vastgestelde jaarrekening 2019.
Daarnaast bestaat de eindafrekening uit de volgende onderdelen:
1. Lasten van het lopende jaar 2020. Voor het boekjaar 2020 is er 25k aan lasten begroot en geen
baten. Deze lasten zijn inclusief een eventueel resultaat op reorganisatievoorziening: deze voorziening bedraagt 80k op 31/12/2019. Het restant van deze voorziening valt vrij bij liquidatie, als de
gerealiseerde reorganisatiekosten in 2020 lager uitvallen dan voorzien.
2. Resultaat op de transitievergoeding UWV: De aanvraag voor compensatie voor betaalde transitievergoeding bij uit dienst na langdurige ziekte over de periode juli 2015-2018 wordt gedaan door
Presikhaaf Bedrijven. Dit leidt tot een vordering op het UWV van 1100k. Na controle op de juistheid
en volledigheid van de dossiers gaat UWV over op betaling. Dit kan wat hoger of lager uitvallen
dan de 935k, die is opgenomen in de jaarrekening 2019. Indien het bedrag voor het einde van het
jaar nog niet is ontvangen, wordt de definitieve vordering op het UWV voor de liquidatie overgedragen aan de MGR voor het te ontvangen bedrag.
3. Overdracht latente verplichtingen aan de MGR, waaronder de vaststellingsovereenkomst (VSO)
huurgarantie Presikhaaf Schoolmeubelen. Deze VSO betreft de garantstelling voor de omzet-gerelateerde huurbetaling door Presikhaaf Schoolmeubelen die loopt tot 1 juni 2021 en onderdelen
die verband houden met de onderhoudskosten van het pand zoals in de VSO omschreven.
Hiermee zijn alle resterende balansposten verrekend.

Liquidatierekening

Methodiek

Prognose

(in Euro x 1.000 )
Eigen vermogen 31/12/2019

1.509

1.509

Lasten van het lopende jaar 2020

p.m.

-25

Resultaat compensatie transitievergoeding UWV

p.m.

-

Overdracht latente verplichtingen

p.m.

250

Eindafrekening (baten)

p.m.

1.234

Verdeelsleutel
De verdeling van het resterende bedrag is conform het aantal arbeidsjaren SW per gemeente op
31/10/2018. Per 1/1/2019 zijn de SW-medewerkers overgedragen aan de MGR. Eventuele toekomstige baten en lasten m.b.t. Presikhaaf Bedrijven worden ook via deze verdeelsleutel met de gemeenten verrekend.
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Verdeling eindafrekening

Arbeidsjaren SW Percentage
31-10-2018
Gemeente Arnhem
1.043,4
52,5%
Gemeente Doesburg
65,2
3,3%
Gemeente Duiven
66,3
3,3%
Gemeente Lingewaard
169,6
8,5%
Gemeente Overbetuwe
138,8
7,0%
Gemeente Rheden
233,9
11,8%
Gemeente Rozendaal
0,8
0,0%
Gemeente Westervoort
91,3
4,6%
Gemeente Zevenaar
178,9
9,0%
Totaal deelnemende gemeenten
1.988,2
100,0%

ARCHIEF
De Archiefwet 1995 vereist dat het archief in een goede, geordende en toegankelijke staat is. Van het
archief dat is achtergebleven (niet is overgedragen aan de MGR SDCG of Scalabor) is een inventarisatie
gemaakt. Daarin is onderscheid gemaakt in de te bewaren bescheiden en de te vernietigen bescheiden
en deze inventarisatie is voorgelegd aan de toezichthouder, het Gelders Archief.
De bescheiden waarvan de bewaartermijn is verstreken worden na goedkeuring van de lijst vernietigd.
De uitvoering van deze taak gebeurt door Scalabor.
De duurzaam te bewaren bescheiden zijn op aanwijzing van het Gelders Archief in een correcte staat
voor overbrenging gebracht. Ze worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Gelders
Archief en zijn, voor zover er geen beperkingen meer aanwezig zijn, daarna openbaar.

COMMUNICATIE
Voor de communicatie over besluitvorming en voortgang van de liquidatie gelden de volgende uitgangspunten:
De primaire verantwoordelijkheid voor de communicatie over de liquidatie ligt bij het Dagelijks Bestuur
en de interim-directeur van Presikhaaf Bedrijven.
Het Dagelijks Bestuur van Presikhaaf Bedrijven is verantwoordelijk voor het informeren van het Algemeen Bestuur, de colleges, de gemeenteraden en de provincie.
Voor de definitieve besluitvorming door het AB tot liquidatie van Presikhaaf Bedrijven zal mededeling
worden gedaan in de Gelderlander en worden de gemeenten verzocht hiervan melding te maken op
hun gemeentelijke websites. Daarnaast zal voor zover noodzakelijk gepubliceerd worden op media als
overheid.nl en afkondiging in de Staatscourant.
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BIJLAGE 1: BELANGRIJKSTE BEPALINGEN IHKV DE OPHEFFING VANUIT DE REGELINGEN (WGR EN REGELING WERKVOORZIENING MIDDEN GELDERLAND)
WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
Hoofdstuk I Regeling tussen gemeenten
Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 1
1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer
gemeenten kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde
belangen van die gemeenten.
2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming
kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het
toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 9
1. De voor onbepaalde tijd getroffen regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing,
toetreding en de gevolgen van uittreding, met inachtneming van artikel 1.
2. De regeling waarbij een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld
houdt bepalingen in omtrent de vereffening van het vermogen ingeval dat openbaar lichaam
wordt ontbonden.
3. Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie blijft na
zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is.
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REGELING WERKVOORZIENING MIDDEN-GELDERLAND
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5.2 Zienswijzen gemeenten
1 AB 2020-11-09 5.2 Armhem.pdf

GEMEENTE

Arnhem
Datum
Algemeen Bestuur

Uw kenmerk

8 september 20
Dir WvdL/EJ

GR Werkvoorziening Gelderland-Midden (Presikhaaf Bedrijven)

Zaaknummer

502173

Postbus 2100

Contactpersoon

Roland Kluskens

6802CC Arnhem

Telefoonnummer

026 3774663

Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad Arnhem inzake liquidatie Presikhaaf Bedrijven

Geachte bestuur,
Bij brief d.d. 16 juni 2020 verzocht u de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorziening Gelderland-Midden 'Presikhaaf Bedrijven' (GR PHB) om voor 1-10-2020 hun zienswijze
over (i) de opheffing van GR PHB en (ii) het daartoe opgestelde liquidatieplan kenbaar te maken. Dit om
in uw vergadering van 15-10-2020 het definitieve besluit tot liquidatie van GR PHB te kunnen nemen.
In de voorliggende brief treft u de zienswijze van de gemeenteraad van Arnhem aan.
Met u stelt de raad vast dat de opheffing van GR PHB logisch voortvloeit uit eerder genomen besluiten.
De jaarstukken 2019 lieten al zien dat GR PHB zowel inhoudelijk als financieel goed op koers ligt om de
laatste taken adequaat af te wikkelen. Het liquidatieplan beschrijft dat in nog lopende dossiers inmiddels
ook weer de nodige vervolgstappen zijn gezet. De raad stelt dat het daarmee alleszins opportuun is om
te koersen op liquidatie van GR PHB per 31-12-2020.
De raad spreekt waardering uit voor de opzet van het liquidatieplan, de gehanteerde uitgangspunten, de
heldere duiding van het proces en de stand van zaken en in te zetten acties op relevante aspecten.
E.e.a. schept veel vertrouwen in een succesvolle afronding van het traject dat eind 2017 werd ingezet.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de zienswijze van de gemeenteraad van
Arnhem en wensen u veel succes bij de uitvoering van het liquidatieplan.

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,

Stadskantoor-Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
Telefoon 0900-1809 (lokaal tarief) • Fax • www.arnhem.nl

GEMEENTE

Arnhem
Besluit van

16 september 2020

Zaaknummer

502173

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8-9-2020, nummer: 502173;
gelet op artikel 9 van de Wet Gemeenschappelijk Regelingen en artikel 37 lid 4 van de Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorziening Gelderland-Midden 'Presikhaaf Bedrijven';
besluit:
1.

Het college van B&W op te dragen om de zienswijze van de gemeenteraad van Arnhem over (i) de
opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Gelderland-Midden 'Presikhaaf
Bedrijven' en (ii) het daartoe opgestelde liquidatieplan voor 1 oktober 2020 conform bijgaande brief over
te brengen aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
Gelderland-Midden 'Presikhaaf Bedrijven'.

j&iiÉ

1 AB 2020-11-09 5.2 Doesburg.pdf

Presikhaaf Bedrijven
t.a.v. De heer W.G.R.J. van der Linden
Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

28 september 2020
Onderwerp
Ons kenmerk
Uw kenmerk

Liquidatie Presikhaaf Bedrijven
-

Behandeld door
Telefoonnummer
E-mailadres

P. Vink
(0313) 48 13 10
Petra.Vink@doesburg.nl

Beste heer Van der Linden,
Wij hebben het liquidatieplan voor de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorziening Midden-Gelderland per 31 december 2020 ontvangen. Bij deze delen wij u mede
dat de raad een positieve zienswijze geeft op het concept liquidatieplan. Verder delen wij u mede
dat zowel het college als de raad instemt met de opheffing van de Regeling Werkvoorziening
Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven) per 31 december 2020 (of zoveel eerder als mogelijk).
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Doesburg,

P. Werkman | Gemeentesecretaris

drs. L.W.C.M. van der Meijs | Burgemeester

Digitaal ondertekend door P. Werkman
op 29-09-2020

Stadhuis
Philippus Gastelaarsstraat 2
6981 BH Doesburg

Digitaal ondertekend door drs. L.W.C.M. van der Meijs
op 28-09-2020

Post
Postbus 100
6980 AC Doesburg

Contact
info@doesburg.nl
www.doesburg.nl

1 AB 2020-11-09 5.2 Duiven.pdf

1 AB 2020-11-09 5.2 Lingewaard.docx

Aan het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
Midden Gelderland ‘Presikhaaf Bedrijven’
Postbus 2100
6802CC Arnhem

Uw brief van

16 juni 2020

Uw kenmerk
Zaaknummer

Behandeld door
Doorkiesnummer

181129

Onderwerp

M.G. Schuur
(026) 32 60 405
gevoelen raad Lingewaard inzake liquidatieplan

Bijlage(n)
Datum

23 september 2020

Geacht bestuur,
Recent hebben wij via het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard uw aanbiedingsbrief
van 16 juni 2020 ontvangen inzake het definitieve jaarverslag 2019 en het liquidatieplan.
U hebt gevraagd kennis te nemen van deze stukken en over het liquidatieplan ons gevoelen kenbaar te
maken. U hebt verzocht om dit vóór uw vergadering van 15 oktober 2020 te doen.
Graag voldoen wij aan uw verzoek.
Op 14 mei 2020 hebben wij positief gereageerd op uw concept-jaarstukken 2019. Uit die stukken konden
wij toen al opmaken dat u zowel inhoudelijk als financieel op koers bent om de laatste taken goed af te
ronden.
Het definitieve jaarverslag 2019 én het liquidatieplan sterken ons in dat vertrouwen.
Met deze brief bevestigen wij dan ook dat wij akkoord gaan met de opheffing van de ‘Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland Presikhaaf Bedrijven’ en achter het gepresenteerde
liquidatieplan staan.
Wij wensen uw bestuur, de directie en de medewerkers tenslotte succes bij de finale afronding van deze
opdracht voor onze regiogemeenten.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van Lingewaard,
de griffier,
P.J. Peters

Postbus 15

Telefoon (026) 32 60 111

IBAN: NL64BNGH0285091999

gemeente@lingewaard.nl

Btw-nummer: NL 8092 55 832 B01

6680 AA Bemmel

Fax (0481) 46 46 31

BIC: BNGHNL2G

www.lingewaard.nl

KvK-nummer: 50986767
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gemeente

Overbetuwe

O

Onderwerp: Opheffing van de Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland Presikhaaf
bedrijven per 31-12-2020
Ons kenmerk: 20rb000079
Nr. 10
De raad van de gemeente Overbetuwe;
gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2020;
gelet op artikel(en) van de ;
besluit:
1. Het college toestemming te geven om in te stemmen met de opheffing van de
Regeling Werkvoorziening Midden-Gelderland per 31-12-2020
2. Hierop geen nadere zienswijze in te dienen.

Aldus^besloten in zijn openbare vergadering
van 8 september 2020.
DE RAAD VOORNOEMD
de griffier,

f

drs. D.E. van der Kamp

de voorzitter,

—^
R.P. Hoytink-Roubos

III MIN IIIIIIIIII llll II

Collegevergadering
Dossiernummer

3184

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

7 juli 2020

Agendapunt

3.a.2

Omschrijving

20bw000310 Opheffing van de gemeenschappelijke
regeling Presikhaaf Bedrijven

Organisatieonderdeel

Beleid Sociaal

Eigenaar

Post, N.

Geagendeerd

Vergaderdatum

Collegevergadering

7 juli 2020

Parafering
Boon, R.

Akkoord

,

02-07-2020
16:42

Knaapen, M.

Akkoord

02-07-2020
16:54

Engels, R.

Akkoord

03-07-2020
17:20

Faber - de Lange,

Akkoord

05-07-2020

B.
Hol, W.

10:51
Akkoord

04-07-2020
09:04

Horsthuis, D.

Akkoord

04-07-2020
13:04

Hoytink-Roubos,
P.

Akkoord

Inhoudelijk akkoord. Besluitpunt 2 en 3 in

06-07-2020

het collegevoorstel zijn niet correct

07:56

geformuleerd. Hier hoort beide keren te
staan “De gemeenteraad voorstellen om in
te stemmen met...”
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de opheffing van de Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland per
31-12-2020.
2. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de opheffing van de Regeling
Werkvoorziening Midden-Gelderland per 31-12-2020
3. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het liquiditeitsplan Presikhaaf
Bedrijven 2020 en hierop geen nadere zienswijze in te dienen.

Besluit
1. In te stemmen met de opheffing van de Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland per
31-12-2020.
2. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de opheffing van de Regeling
Werkvoorziening Midden-Gelderland per 31-12-2020
3. De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het liquiditeitsplan Presikhaaf
Bedrijven 2020 en hierop geen nadere zienswijze in te dienen.
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behandeld door

doorkiesnummer

T. van Gent (dhr.)

(026) 49 76 338

uw brief/kenmerk

bijlage(n)

|

Zienswijze gemeenteraad liquidatieplan GR Presikhaaf
Bedrijven.

6994ZJ DeSteeg

Met vriendelijke groet,

www.rheden.nl

De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het concept-liquidatieplan GR Presikhaaf
Bedrijven en brengt de volgende zienswijze over naar het Dagelijks Bestuur van Presikhaaf
Bedrijven:
- een positieve zienswijze te geven op het bij dit voorstel gevoegd conceptliquidatieplan
en de daarin opgenomen financiële verdeelsleutel en verrekening van de voorlopige
eindafrekening.

Postbusgno

Zienswijze

6994AB De Steeg

Wij delen u hierbij mede dat de raad van de gemeente Rheden op 8 september jl. een
positieve zienswijze heeft gegeven het concept-liquidatieplan van de gemeenschappelijke
regeling Presikhaaf Bedrijven. In deze brief lichten wij de zienswijze van onze raad toe.

Egemeente@rheden.nl

Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 september 2020 gesproken over het
concept-liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven.

49 76 518

Geacht bestuur,

F (026)

onderwerp

Gemeentehuis Hoofdstraat 3

759305

Ellecom

zaaknummer

5 oktober 2020

1(026)4976911

datum

De Steeg

Laag-Soeren

Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

Rheden

Spankeren

Het Dagelijks Bestuur van
GR Presikhaaf Bedrijven

Velp

Rheden

Dieren

gemeente
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gemeente “
Weslervoort
Gemeente Westervoort

Algemeen Bestuur Presikhaaf Bedrijven
Postbus 2100
6802 CC ARNHEM

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort
(026)317 99 11
gemeente@westeivoort.nl
www.westervoort.nl

12 oktober 2020
Z/20/068076 /201474992
Zienswijze gemeenteraad van Westervoort over de liquidatie
Presikhaaf Bedrijven
A.P de Hilster

Geacht Bestuur,

Met de brief van het Dagelijks Bestuur van Presikhaaf Bedrijven van 16 juni 2020 verzoekt u de
raad van de gemeente Westervoort om in te stemmen met de opheffing van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland per 31-12-2020.
Daarnaast vraagt u de raad haar zienswijze over het bijbehorende liquidatieplan kenbaar te
maken.
De briefen het bijbehorende liquidatieplan zijn besproken in de commissievergadering van
commissie Samenleving op 21 september en in de raadsvergadering van 12 oktober 2020.
De raad van de gemeente Westervoort heeft besloten om in te stemmen met de opheffing van
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland en het college op te dragen
deze liquidatie verder af te ronden. De raad heeft kennis genomen van het bijbehorende
liquidatieplan.
De raad heeft over het opgestelde liquidatieplan de volgende zienswijze geformuleerd:
De raad kan instemmen met de liquidatie en ziet deze stap als een logische laatste stap in de
besluitvorming zoals die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden rondom Presikhaaf Bedrijven.
De raad spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop deze liquidatie gaat plaatsvinden en
dat daarbij de eerder gestelde financiële kaders niet worden overschreden. De raad heeft
verder geen opmerkingen te plaatsen bij het plan.

De raad wenst u succes bij het afronden van de liquidatie.

*ZFD2A57CCA
A*

gemeenteB

RAADSBESLUIT

Zaak-& documentnr.

:

Datum besluitvorming :

Weslervoori
Z/20/068076/201474024
12 oktober 2020

Onderwerp
Liquidatieplan en jaarstukken 2019 Werkvoorziening Midden
Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Samenvatting
De raad van de gemeente Westervoort;
overwegende dat; de gemeente Westervoort voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) deelneemt in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
Midden Gelderland (GR WMG);
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Westervoort:
Gelet op artikelen 36 en 37 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden
Gelderland (GR WMG) en artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling;
De raad besluit
1. In te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
Midden Gelderland (GR WMG);
2. In te stemmen met het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven (PHB);

3. Het college op te dragen de instemming van de raad met de opheffing van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR WMG) en de
zienswijze van de raad over het liquidatieplan kenbaar te maken aan Presikhaaf
Bedrijven.
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ZEVENAR
Presikhaaf Bedrijven
Postbus 2100
6802CC ARNHEM

datum
zaaknummer
onderwerp

17 september zozo

contactpersoon

Evert Breman

Z/zo/363026/UiT/zo/968222

Zienswijze liquidatieplan en instemming opheffing Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorziening Midden Gelderland (GR WMG)

Geachte heer van der Linden,

inleiding
in uw brief van 16juni zozo vraagt u de deelnemende gemeenten om voor 1 oktober zozo hun zienswijze
kenbaar te maken.
over het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven
de
deelnemende
worden
gemeenten tevens gevraagd orn in te stemmen
deze
met
liquidatie
verband
in
met de opheffing van de GemeenschappelijkeRegelingWerkvoorziening Midden Gelderland (GR

Zienswijze raad liquidatieplan
De raad kan instemmen met het liquidatieplan van PHB;
De raad spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de liquidatie van PHB wordt vormgegeven.
instemming opheffing GR WMG
De raad kan instemmen met de opheffing van de GemeenschappelijkeRegelingWerkvoorziening Midden
Gelderland (GR
Vragen
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief dan kunt u hierover contact opnemen met Evert Breman,
beleidsadviseurbij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Zijn telefoonnummer is 0316595237,zijn
e-mailadres is e.brernan@zevenaar.ni

De voorzitter

\Vander Vlies

Kerkstraat 27

PostbusiO

o

6900 AAZevenaar

(0316)595111

gemeente@zevenaar.ni
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www.zevenaar.nl
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Liquidatierekening

Concept Liquidatierekening
2020

Werkvoorziening Midden-Gelderland
(Presikhaaf Bedrijven)

Arnhem, 15 november 2020
Voorbehoud voor de concept liquidatierekening.
Op basis van de laatste ontvangsten van het UWV in de loop van oktober en november en eventuele
kleine wijzigingen in de geprognotiseerde cijfers, kunnen bedragen nog enigszins wijzigen. Het DB is
belast met het vaststellen van de definitieve liquidatierekening na de accountantscontrole half
december 2020.
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SAMENVATTING
Deze liquidatierekening van Werkvoorziening Midden Gelderland geeft een overzicht van de afbouw in
2020 en de financiële resultaten daarvan. We eindigen het jaar met een negatief saldo van € 344.000
dat voornamelijk voortkomt uit de overdracht van latente verplichtingen aan de MGR en de
bureaukosten. Het saldo zal na de controle door de accountant aan de deelnemers worden uitgekeerd.
Afhankelijk van de UWV ontvangsten tot en met 9 november kan het eindbedrag nog maximal € 250.000
hoger uitvallen.
1. In 2018 de ‘knip’ is gemaakt tussen het formeel en materieel werkgeverschap van alle SW
medewerkers en Scalabor is gestart als arbeidsontwikkelbedrijf voor de SW medewerkers.
2. Per 1-1-2019 is het formeel werkgeverschap overgedragen aan de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG).
3. Een groep van 14 boventalligen is per 1-1-2020 bij de MGR in dienst gegaan voor nog
maximaal twee jaar werk-naar-werk traject. De resterende twee dienstverbanden zijn
respectievelijk in april en november beëindigd. De vier resterende ID-banen zijn per 1 mei
2020 overgegaan naar Scalabor B.V. De twee stichtingen zijn per 30-9-2020 ontbonden.

Liquidatierekening
(in Euro x 1.000 )
Eigen vermogen 31/12/2019
Bureaukosten 2020

Prognose
1.509
-67

ID-banen t/m april
0
Vrijval reorganisatievoorziening
0
Resultaat compensatie transitievergoeding UWV PM (max 250)
Overdracht latente verplichtingen
-250
Overige incidentele baten en lasten
-27
Incidentele baten en lasten

-277

Eindresultaat 2020

-344

Eindafrekening (baten)
Verdeling eindafrekening

1.165

Arbeidsjaren SW Percentage Eindafrekening
31-10-2018
Gemeente Arnhem
1.043,4
52,5% € 611.625,00
Gemeente Doesburg
65,2
3,3% €
38.445,00
Gemeente Duiven
66,3
3,3% €
38.445,00
Gemeente Lingewaard
169,6
8,5% €
99.025,00
Gemeente Overbetuwe
138,8
7,0% €
81.550,00
Gemeente Rheden
233,9
11,8% € 137.470,00
Gemeente Rozendaal
0,8
0,0% €
Gemeente Westervoort
91,3
4,6% €
53.590,00
Gemeente Zevenaar
178,9
9,0% € 104.850,00
Totaal deelnemende gemeenten
1.988,2
100,0% € 1.165.000,00

Liquidatierekening

2

FINANCIËLE RESULTATEN EN ONTWIKKELINGEN

2.1

Programma verantwoording
Het resultaat van Presikhaaf Bedrijven is verdeeld over twee onderdelen, namelijk:
A. Resultaat uit verloning
B. Resultaat uit overige posten
A. Resultaat uit verloning
Presikhaaf Bedrijven is verantwoordelijk voor de verloning van ID dienstverbanden en wordt volledig
gecompenseerd voor deze personeelskosten door de gemeente Arnhem.

Liquidatierekening
2020

Resultaat uit verloning

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

(x € 1.000)
Meeropbrengsten (voormalige) ID -banen

41

-

146

Totaal Baten

41

-

146

Salariskosten ID banen

41

Bureaukosten

67

25

123

108
-67

25
-25

269
-123

Totaal Lasten
RESULTAAT UIT VERLONING

146

Bureaukosten
Dit zijn de kosten van de ondersteunende Presikhaaf-organisatie voor het liquidatieproces. Voor 2020
was deze post begroot op € 25k. Dit betreft de: kosten van ingehuurd personeel (voor de reguliere taken
zoals, de advieskosten en de accountantskosten.
De werkelijke kosten zijn met € 67k. hoger uitgevallen doordat er meer resterende taken zijn
overgebleven en de liquidatie is uitgesteld tot eind 2020 in plaats van begin 2020.
B. Resultaat uit overige posten
Voorziening frictie- en transitiekosten
Voor de frictie- en transitiekosten die voortvloeien uit de overdracht van activiteiten aan Scalabor, is in
2017 een voorziening getroffen. Een deel van de oorspronkelijke voorziening is per 1/1/2020
overgedragen aan de MGR voor het uitvoeren van de werk-naar-werk trajecten van de resterende
boventalligen.
Het resterende bedrag is in 2020 gebruikt. De onttrekking bestaat voornamelijk uit kosten voor het
overhevelen archief, pensioenlasten voorgaande jaren en juridische kosten. Er is dus geen vrijval uit
de voorziening.
(bedragen x € 1.000):

Frictiekosten

Stand per 31/12/2019

80

Onttrekking
Vrijval
Dotatie
Stand per 2/12/2020

-80
0
0
0

Liquidatierekening
Boventalligen
Per ultimo 2019 was er nog een groep van zestien boventalligen in dienst bij Presikhaaf Bedrijven (15)
en Stichting Personeel Presikhaaf (1 persoon). Met de persoon in dienst van Stichting Personeel
Presikhaaf zijn afspraken gemaakt waardoor deze eind april 2020 uit dienst is gegaan. Veertien
personen zijn per 1-1-2020 overgedragen aan de MGR SDCG. 1 persoon is niet overgegaan en
achtergebleven bij Presikhaaf Bedrijven. Voor deze persoon is een ontslagvergunning aangevraagd en
verkregen van het UWV en is ontslag aangezegd per 1 december 2020.
Aantal boventalligen per 31-1-2020
Uit dienst i.v.m. overdracht naar MGR
Uit dienst

16
14
2

stand 2-12-2020

0

Liquidatierekening 2020

Resultaat uit overige posten

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

(x € 1.000)

UWV Compensatie transitievergoeding 2015-2018
Cessie vordering UWV aan MGR

PM (max 250)

935

450

Teruggave loonbelasting stichtingen 2015-2018

-

280

Vrijval uit re-organisatievoorziening

-

3.222

Overige incidentele baten

3

Totaal Baten
Overdracht uitvoering sociaal plan aan MGR

453
-

Overgedragen vordering UWV

450

Overdracht latente rechten & verplichtingen aan MGR

250

Overige incidentele lasten
Totaal Lasten
RESULTAAT OVERIGE POSTEN

13
-

3.479

30
730
-277

4.450

21
-

3.500
949

De compensatie van de transitievergoeding door het UWV is hoger uitgevallen dan voorzien in de
jaarrekening 2019. Dit bedrag is op dit moment nog niet duidelijk en wordt in de loop van november pas
definitief. In de jaarrekening 2019 was een vordering op het UWV opgenomen van voorzichtigheidshalve
85% van de betaalde transitievergoedingen (na ziek uit dienst) in de periode 2015-2018 opgenomen
(€ 935.000). Er zijn op dit moment nog 11 openstaande dossiers voor een bedrag van € 250.000 waar
nog geen definitieve beschikking is ontvangen. Voor de 39 dossiers waarvoor reeds een beschikking is
ontvangen is 97% van de betaalde transitievergoeding vergoed.
2.2

Overige rechten en verplichtingen
De latente rechten en verplichtingen worden per 9-11-2020 overgedragen aan de MGR Sociaal Domein
Centraal Gelderland(MGR). Hiervoor is 250k betaald aan de MGR. Mochten de gerealiseerde kosten
de komende jaren lager uitvallen dan wordt het resterende bedrag op basis van de verdeelsleutel uit
het liquidatieplan verdeeld over de gemeenten.
Vennootschapsbelasting
Presikhaaf Bedrijven is sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Wij
kunnen voor 2018 en 2019 gebruik maken van de zogenaamde ‘SW vrijstelling’ waardoor wij zijn
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De vrijstelling is van toepassing op lichamen die voor 90% of
meer activiteiten verrichten die bestaan uit het bieden van passende werkzaamheden aan mensen met
een lichamelijke of geestelijke beperking. Presikhaaf Bedrijven valt vanaf 2018 onder deze vrijstelling.

Liquidatierekening

2.3

Verbonden partijen
In het kader van de primaire doelstelling, het plaatsen van personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, heeft Presikhaaf Bedrijven in het verleden enkele rechtspersonen opgericht waarin
activiteiten vanuit deze doelstelling zijn ondergebracht. Dit betreft Stichting Motivaktie en Stichting
Personeel Presikhaaf. Deze stichtingen zijn per 30 september 2020 ontbonden.

Liquidatierekening
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BALANS
(x € 1.000)

2-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa:
Deelnemingen

0

0

Overige verbonden partijen

0

0
0

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente-typische looptijd
korter dan één jaar:
- Vorderingen op openbare lichamen
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
- Overige uitzettingen
Liquide middelen
Overlopende activa

0

0
0
0
1.165

101
4.408
111
100

PM

1.020

Totaal

1.165

5.740

1.165

5.740

PASSIVA
Vaste passiva
Algemene reserve
Gerealiseerd resultaat
Eigen vermogen

1.509
-344

683
826
1.165

1.509

Voorzieningen

0

80

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva

0

3.749

PM

402

1.165

5.740

0

0

Totaal
Afgegeven bankgaranties

Liquidatierekening
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE LIQUIDATIEREKENING

Liquidatierekening
2020

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

Baten

41

-

146

Lasten

108

25

269

Resultaat

-67

-25

-123

Baten

453

-

Lasten

730

-

3.500

-277

-

949

Overzicht Baten en Lasten

(x € 1.000)
Resultaat uit verloning

Resultaat uit overige posten

Resultaat

4.450

Totaal
Baten

494

Lasten
Gerealiseerd resultaat*

-

4.596

838

25

3.770

-344

-25

826

Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld
De baten en lasten m.b.t. verloning zijn integraal opgenomen onder 6.5 Arbeidsparticipatie.

Overzicht Taakvelden
Euro x 1.000

Liquidatierekening
2020

Begroting Jaarrekening
2020
2019

LASTEN
0. Bestuur en ondersteuning
0.8 Overige baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
6. Sociaal domein
6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal Lasten

730

108
838

3.500
826
25
25

269
4.596

BATEN
0. Bestuur en ondersteuning
0.8 Overige baten en lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
6. Sociaal domein
6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal Baten

453
344
41
838

4.450
25

25

146
4.596

Liquidatierekening
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vlottende activa
Specificatie overige uitzettingen
(x € 1.000)

2-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Overige uitzettingen
Totaal

31-12-2019
0
0
0
0

101
4.408
111
4.620

Liquide middelen
Specificatie liquide middelen
(x € 1.000)
Bank Nederlandse Gemeenten

2-12-2020

31-12-2019

1165

100

2-12-2019

31-12-2019

Overlopende activa
Specificatie overlopende activa
(x € 1.000)
Te ontvangen UVW compensatie transitievergoeding
2015-2018
Huurgarantie M7 (PH Schoolmeubelen)
Te ontvangen BTW en loonheffing 2016/2017
Te verrekenen Scalabor
Overige
Totaal

0

935

0
PM
0

55
22
8

PM

1.020

De openstaande vordering uit 2019 op het UWV m.b.t. compenstatie transitievergoeding 2015-2018 is
reeds ontvangen. Enkele openstaande dossiers worden naar verwachting voor eind november afgerond
of anders overgedragen aan de MGR middels de overeenkomst overdracht latente rechten en
verplichtingen.
Vaste passiva
Eigen vermogen
Verloop eigen vermogen
(x € 1.000)

Boekwaarde per 31 december 2019
Gerealiseerd resultaat over 2019
Boekwaarde per 2 december 2020

Algemene
reserve

Gerealiseerd
resultaat

Totaal

683

826

1.509

0

-344

-344
1.165

Liquidatierekening

De algemene reserve wordt bij liquidatie uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Voorzieningen
Specificatie voorzieningen
(x € 1.000)

Reorganisatievoorziening

Saldo 31 december 2019

80

Onttrekking aan voorziening 2020

-80

Vrijval voorziening

0

Dotatie

0

Saldo 2 december 2020

0

De reorganisatievoorziening is naar aanleiding diverse reorganisaties in het verleden getroffen en
aangevuld met de reorganisatiekosten door de overgang naar Scalabor B.V. per 1 januari 2018.
De mutatie op de voorziening over 2020 is als volgt:
 Frictiekosten voor de afronding van de reorganisatie en de voorbereiding van de liquidatie
zoals het overhevelen archief, pensioenlasten voorgaand jaren en juridische kosten.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Specificatie netto-vlottende schulden
(x € 1.000)

2-12-2020

31-12-2019

Verplichting aan MGR m.b.t. overdracht boventalligen
Verplichtingen getekende VSO’s
Crediteuren
Schulden aan belastingen en sociale premies

0
0
0
PM

3.479
130
33
106

Totaal

PM

3.749

Voornamelijk BTW afrekening en eventueel loonheffing.
Overlopende passiva
Specificatie overlopende passiva
(x € 1.000)

2-12-2020

31-12-2019

Rekening-courant Beverweerd Holding B.V.

0

0

Rekening-courant Stichting Motivaktie

0

366

Rekening-courant Stichting Personeel Presikhaaf

0

0

Overige overlopende passiva

0

37

Totaal

0

402

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De latente echten en verplichtingen zijn per 9-11-2020 overgedragen aan de MGR.

Liquidatierekening
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TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Liquidatierekening
2020

Resultaat uit verloning

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

(x € 1.000)
Meeropbrengsten (voormalige) ID -banen

41

-

146

Totaal Baten

41

-

146

Salariskosten ID banen

41

Bureaukosten

67

25

123

108
-67

25
-25

269
-123

Totaal Lasten
RESULTAAT UIT VERLONING

146

Toelichting op het resultaat uit verloning
Het formele werkgeverschap (inclusief de verplichtingen vakantiegelden en verlof) van het WSW
personeel alsmede die vermogensbestanden behorende bij WSW werkgeverschap is per 1 januari 2019
overgedragen aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
(MGR SDCG). Daarom zijn de verloningsactiviteiten zeer beperkt.
ID –banen
Alle kosten worden vergoed, daarom is de activiteit kostenneutraal. Er is sprake van compensatie door
direct gerelateerde opbrengsten.
Bureaukosten
Dit zijn voornamelijk management, advies, accountants en juridische kosten van de resterende
Presikhaaf organisatie voor de voorbereiding op afwikkeling van laatste dossiers en liquidatie van
Presikhaaf Bedrijven c.s. Door een latere liquidatie dan oorspronkelijk voorzien is de begroting met €
42.000. overschreden. Hiervoor is instemming nodig van het algemeen bestuur. De uitgaven zijn gedaan
binnen de opdracht om de liquidatie van Presikhaaf bedrijven te faciliteren.

Liquidatierekening 2020

Resultaat uit overige posten

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

(x € 1.000)

UWV Compensatie transitievergoeding 2015-2018
Cessie vordering UWV aan MGR

PM (max 250)

935

450

Teruggave loonbelasting stichtingen 2015-2018

-

280

Vrijval uit re-organisatievoorziening

-

3.222

Overige incidentele baten

3

Totaal Baten
Overdracht uitvoering sociaal plan aan MGR

453
-

Overgedragen vordering UWV

450

Overdracht latente rechten & verplichtingen aan MGR

250

Overige incidentele lasten
Totaal Lasten
RESULTAAT OVERIGE POSTEN

13
-

3.479

30
730
-277

4.450

21
-

3.500
949

Liquidatierekening

Toelichting op resultaat uit overige posten
Deze kosten zijn onvoorzien en daarom niet begroot.
De compensatie van de transitievergoeding door het UWV is hoger uitgevallen dan voorzien in de
jaarrekening 2019. Dit bedrag is op dit moment nog niet duidelijk en wordt in de loop van november pas
definitief.
In de jaarrekening 2019 was een vordering op het UWV opgenomen van
voorzichtigheidshalve 85% van de betaalde transitievergoedingen (na ziek uit dienst) in de periode
2015-2018 opgenomen (€ 935.000). Er zijn op dit moment nog 11 openstaande dossiers voor een
bedrag van 250.000 waar nog geen definitieve beschikking is ontvangen. Voor de 39 dossiers waarvoor
reeds een beschikking is ontvangen is 97% van de betaalde transitievergoeding vergoed.
Een deel van de vordering op het UWV met betrekking tot compensatie van betaalde transitievergoeding
bij uit dienst naar 104 weken ziekte is voor € 425.000 overgedragen aan de MGR. Eventuele
meeropbrengsten worden via de verdeelsleutel van het vastgestelde liquidatieplan aan de gemeenten
uitgekeerd.
De latente rechten en verplichtingen zijn per 9-11-2020 overgedragen aan de MGR Sociaal Domein
Centraal Gelderland(MGR). Hiervoor is 250k betaald aan de MGR. Mochten de gerealiseerde kosten
de komende jaren lager uitvallen dan wordt het resterende bedrag op basis van de verdeelsleutel uit
het liquidatieplan verdeeld over de gemeenten.
De overige incidentele lasten bestaan voornamelijk uit een claim met betrekking tot een
bedrijfsongeval in 2015.
WNT tabel volgt

Liquidatierekening
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EINDAFREKENING PRESIKHAAF BEDRIJVEN
Conform het vastgestelde liquidatieplan wordt het resterende eigen vermogen verdeeld over
de deelnemende gemeenten op basis van de vastgestelde verdeelsleutel (op basis van het
aantal arbeidsjaren SW voor de overdracht naar de MGR).

Verdeling eindafrekening

Arbeidsjaren SW Percentage Eindafrekening
31-10-2018
Gemeente Arnhem
1.043,4
52,5% € 611.625,00
Gemeente Doesburg
65,2
3,3% €
38.445,00
Gemeente Duiven
66,3
3,3% €
38.445,00
Gemeente Lingewaard
169,6
8,5% €
99.025,00
Gemeente Overbetuwe
138,8
7,0% €
81.550,00
Gemeente Rheden
233,9
11,8% € 137.470,00
Gemeente Rozendaal
0,8
0,0% €
Gemeente Westervoort
91,3
4,6% €
53.590,00
Gemeente Zevenaar
178,9
9,0% € 104.850,00
Totaal deelnemende gemeenten
1.988,2
100,0% € 1.165.000,00
Voorbehoud voor de concept liquidatierekening.
Op basis van de laatste ontvangsten van het UWV in de loop van oktober en november en eventuele
kleine wijzigingen in de geprognotiseerde cijfers, kunnen bedragen nog enigszins wijzigen. Het DB is
belast met het vaststellen van de definitieve liquidatierekening na de accountantscontrole half
december 2020.
Mogelijke resterende verdeling via de MGR
De cessie van de vordering op het UWV (425k) en de overdracht van latente rechten en verplichtingen
aan de MGR (250k) kan mogelijk voordelig uitvallen. In dat geval worden deze opbrengsten op basis
van de bovenstaande verdeelsleutel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

5.4 Overeenkomst overdracht (latente) rechten en verplichtingen
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Overeenkomst Overdracht
(Latente) rechten en verplichtingen

TUSSEN

Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorziening Midden-Gelderland

en

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Sociaal Domein Centraal Gelderland

9 november 2020

Overeenkomst Overdracht (latente) rechten en verplichtingen
Deze overeenkomst is aangegaan op 9 november 2020 tussen ondergetekenden:
1.

Werkvoorziening Midden-Gelderland (WMG), een publiekrechtelijke rechtspersoon, statutair gevestigd
te Arnhem, kantoorhoudende te Bruningweg 10, 6827 BM Arnhem, en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09199122, in deze
vertegenwoordigd door de voorzitter R. Haverkamp,
hierna te noemen WMG;

en
2.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR), een
publiekrechtelijke rechtspersoon, statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te Dorpsplein 1,
6931 CZ Westervoort, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 68103530, in deze vertegenwoordigd door de voorzitter J. Goossen,
hierna te noemen MGR

OVERWEGENDE DAT:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

WMG voornemens is haar activiteiten te beëindigen en de gemeenschappelijke regeling om die reden
opheft.
MGR modules aanbiedt op het gebied van het sociaal domein.
het past om regionale werkzaamheden binnen het sociaal domein onder te brengen bij de MGR en niet
in een aparte Gemeenschappelijke Regeling te blijven organiseren.
MGR deze taken heeft voorzien in de statutaire aanpassing per 1 januari 2019 als onderdeel van de
module Werkgeverschap SW.
de deelnemende gemeenten in WMG dezelfde zijn als de deelnemende gemeenten in de module
Werkgeverschap SW.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1)

WMG draagt de nog resterende (latente) verplichtingen vanaf 30 november 2020 over aan MGR
waaronder:

De verplichtingen voortvloeiende uit de “Vaststellingsovereenkomst nadere afspraken huurovereenkomst Presikhaaf Schoolmeubelen” welke op 1 september 2017 is gesloten tussen WMG en
Prinsenburg Real-Estate en de daaraan gekoppelde Huurovereenkomst kantoorruimte dd. 29 mei
2015 welke destijds is gesloten tussen WMG en Presikhaaf Schoolmeubelen.

Dit betreft in het bijzonder de verplichting om tot 31 mei 2021 garant te staan voor de variabele
omzet-gerelateerde huur (de omzet gerelateerde huur vervalt conform de huurovereenkomst per
31 mei 2021) en de vergoeding van de onderhoudskosten die in de huurovereenkomst met
Presikhaaf Schoolmeubelen afwijken van reguliere verdeling tussen verhuurder en huurder.

De claim welke is ontvangen via Letsel Advies Randstad Personenschade B.V. door WMG.

Overige bekende verplichtingen, aan partijen genoegzaam bekend zodat zij daarvan geen nadere
omschrijving behoeven.

2)

WMG draagt tevens vanaf 30 november 2020 (latente) rechten en vorderingen over aan MGR. Hieronder
vallen ook resterende vorderingen zoals de resterende vorderingen op het UWV met betrekking tot de
compensatie van betaalde transitievergoedingen in de periode 2015-2018.

3)

MGR aanvaardt de door WMG overgedragen (latente) rechten en verplichtingen en vrijwaart WMG voor
alle aanspraken dienaangaande.

4)

Ieder der partijen is gerechtigd om aan een wederpartij van een (latent) recht, vorderingen of verplichting
mededeling te doen van deze overeenkomst en al dan niet de medewerking van een wederpartij te
verzoeken.

5)

WMG betaalt aan MGR voor het overnemen van de in deze overeenkomst (latente) rechten, vorderingen
en verplichtingen een bedrag van € 250.000,-. Dit bedrag zal uiterlijk op 1 december 2020 door WMG
aan MGR worden voldaan door overboeking op een door MGR op te geven bankrekening van MGR.

6)

Eventueel blijkende tekorten of overschotten op het bedrag van deze voorziening worden conform de
verdeelsleutel van het liquidatieplan (welke hieronder is weergegeven) verrekend tussen de deelnemende gemeenten van de module WgSW van de MGR.
Verdeelsleutel

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Westervoort op 9 november 2020.
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling SDCG

Werkvoorziening Midden-Gelderland

Namens deze,

Namens deze,

J. Goossens
Voorzitter MGR

R. Haverkamp
Voorzitter WMG

