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Onderwerp : liquidatie GR ISWI 

Voorgestelde beslissing:

1. de gemeenschappelijke regeling ISWI per 1 januari 2016 op te heffen
2. in te stemmen met het bijgevoegde liquidatieplan
3. een college van vereffenaars, bestaande uit de burgemeesters, bijgestaan door de directie van het ISWI 

opdracht te verlenen de noodzakelijke activiteiten te verrichten die voor een zorgvuldige afwikkeling 
noodzakelijk zijn. 

Aanleiding

De gemeenschappelijke regeling ISWI (GR ISWI) voert voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek de 
Participatiewet (Pw) uit. Beide gemeenten gaan de uitvoering van de Pw vanaf 1-1-2016 apart van elkaar 
vormgeven. Voorgaande leidt er toe dat de GR ISWI dient te worden opgeheven. 

De opheffing van de GR ISWI vindt plaats bij eensluidende besluiten van de beide Raden en Colleges. 
Onderdeel van de besluitvorming is de wijze waarop – naast de personele vraagstukken - de vereffening van 
het vermogen en de overdracht van exploitatie, schulden en bezittingen van de GR ISWI plaats gaat vinden. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een liquidatieplan en een sociaal plan. 

Het AB van de GR ISWI heeft recentelijk besloten de colleges en raden van Aalten en Oude IJsselstreek te 
adviseren over te gaan tot opheffing van de GR ISWI per 1 januari 2016 met toepassing van het door hen 
opgestelde – en met de vakbonden en de OR GR ISWI overeengekomen – liquidatieplan en Sociaal Plan. 

Wat wordt met beslissing bereikt

 Opheffing en liquidatie van de GR ISWI per 1 januari 2016 aan de hand van het bijgevoegde 
liquidatieplan en sociaal plan. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De voorwaarden waaronder tot liquidatie wordt overgegaan zijn reeds bekend 
In aanloop naar dit raadsvoorstel heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 oktober 2015 
ingestemd met een eerste conceptversie van het liquidatieplan. De definitieve versie zoals die nu voorligt 
is op de volgende punten gewijzigd:
- De waardebepalingen zijn gebaseerd op de actuele cijfers;
- De personele consequenties zijn vastgelegd in het Sociaal Plan dat met de OR GR ISWI en de 

vakbonden is overeengekomen;
- De hypotheken die de GR ISWI heeft verstrekt aan haar personeelsleden worden overgenomen 

door de gemeenten op basis van de overeengekomen verdeling 1/3 Aalten, 2/3 Oude IJsselstreek;
- In overleg met de verhuurder wordt bekeken op welke manier de huurverplichting van de ISWI 

locatie aan de Frank Daamenstraat verlaagd kan worden.     
 
1.2 De OR van de GR ISWI en de vakbonden hebben ingestemd met het liquidatieplan en het Sociaal 

Plan
De OR van de GR ISWI en de vakbonden hebben op reeds ingestemd met het bijgevoegde Sociaal Plan.

2.
1.3 De kosten en opbrengsten worden op een verantwoorde manier verdeeld.
Bij de verdeling van kosten en opbrengsten is de verdeelsleutel toegepast zoals die ook geldt ten tijde 
van de looptijd van de GR ISWI: 
- overschotten en tekorten op het BUIG-budget op basis van 50% - 50% 
- organisatiekosten gebaseerd op de klantenverdeling en inwoners op 1 januari van het betreffende 

jaar



Kanttekeningen

a. In het liquidatieplan worden afspraken gemaakt over de verdeling van baten en lasten.  
De cijfers in het liquidatieplan zijn de cijfers ten tijde van het opstellen van het liquidatieplan. Pas aan 
het eind van het liquidatieproces (medio eind 2016) wordt de eindbalans opgesteld.  

Kosten, baten, dekking

Het (eigen) vermogen van de GR ISWI per 31-12-2015 is geprognosticeerd  op een bedrag rond de € 2 
miljoen. De belangrijkste financiele risico’s betreffen:

- de kosten huur van de F. Daamenstraat. De kosten worden begroot op een bedrag ad 1,1 miljoen. 
- de frictiekosten verbonden aan het Sociaal Plan. De exacte frictiekosten verbonden aan het Sociaal 

Plan zullen pas in 2016 duidelijk worden als alle medewerkers zijn geplaatst; 
- Het financieel resultaat van het ISWI in 2015;
- De uitkomsten van de gesprekken met de FNV aangaande het Leerwerkcentrum. 

Naar verwachting is het mogelijk om de financiele risico’s volledig ten laste te brengen het eigen vermogen 
van de GR ISWI. 

De gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek nemen de hypothecaire leningen aan het personeel van de GR 
ISWI over. De totale waarde bedraagt 1,5 miljoen euro waarvan 1 miljoen euro door Oude IJsselstreek wordt 
overgenomen. De risico’s m.b.t. de overname zijn beperkt omdat de medewerkers op dit moment aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen, de medewerkers overgaan naar de nieuwe organisatie, de huizenprijzen 
stijgen en de gemeente rente ontvangt.

Uitvoering

In de vergadering van 26 november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de GR 
Wedeo per 1 januari 2016. De GR ISWI wordt – na instemming van de gemeenteraad - gelijktijdig 
opgeheven.   

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester
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