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Op 30 oktober heeft ons college besloten in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke
regeling Novatec. Wij hebben kennis genomen van het liquidatieplan. Zie hiervoor bijgevoegd

collegebesluit.
Conform uw verzoek geven wij goedkeuring aan het voorgenomen liquidatieplan en hebben wij middels
bijgaand raadsvoorstel onze raad gevraagd haar gevoelens kenbaar te maken-

lnmiddels is dit voorstel in de raadscommissie van 21 november besproken. De raadscommissie heeft
unaniem besloten hetvoorstel als hamerstuk te agenderen voorde Raad van 19 december,
Omdat uw bestuur reeds op 13 december vergadert verzoeken wij u een besluit te nemen onder
voorwaarde van instemming op 19 december door de raad van de gemeente Noordenveld, zodat uw
besluit op 20 december geëffectueerd kan worden.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fred Borchers van het team Beleid via
telefoonnummer 14 050.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Marinus van der Wal, directeur
Klaas Smid, burgemeester
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1. Liquidatiqlan Novat€c
2. Liquidatieplan ISD Noordenkwartier
3. Financiele g€vdgen opheffìng
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stslt ds raad voor om in to sternmen meÉ de ophdng van de
gemeenschappelijke regeling lSÐ Noordenkwartier en & gemeernchappelljke

lnvestwing

€ 00,00

rqeling Novatêç p€r 1 januari 2019.

Jaarlast

€ 00,00

2.

Dakking

het college stemt - ordËr voorðehod mn onder 1 gegwen instommirg
van de de raad - in mel de ophefñng van de gerneensc*rapdrjke regding ISD
Noordenkwartior en kan zich vinden in de door de ISD opg€st€ld concept
liquidat¡eplan (zoals bijgevoegd)

BE}IA¡{DEUIIG II{

høt college stemt - onder voorbehoud van ondêr 'l gq€ven instemmirç
van de de raãd - in met de ophefñrq van de gemeenscùrappdiil€ regdlng
Novatec en keurt het door Novatec opgestdd concspt l¡quidatioplan (zoals
bijjgevoegd) go€d.

Vergadering B¡IW d.d.

30 oktoþer 2018

F(aadscommiss¡e d.d.

21 no¡ernber2018

Raad d.d"

19 deæmber 2018
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Bæluit d.d.:

Conform
Surgerne€stgr
H. Kost€rs
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Bespreken

ISD Noord¡nkwartirr
De ISD is een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de Participatiewel van Noordenveld,
Marum en Leek en werkt vanuit het gemeentehuis in Roden. HEt zwaartepunl van deze opheffing ligt bij
de continuiteít van werkprocessen ten behoeve van de cllénten van de ISD en bii de plaatsing van het
personeel. Opheffing vindt plaats door het algemeen bestuur van de lSD, gehoord da colleges van de
deelnemende gemeenlen Noordenveld, Leek en Marum.
Personeel

Het herplaatsen van het personeel bij de gemesnte Noordenveld en de toekomstige gemeente
Westerkwartier is succesvol verlopen. Door de afdelingen HRM van de lSD, Noordanveld en
Westerkwartiorgerneenten is het plaatsingsproces begeleid. Een specifiek socíaal statuut was hiervoor
vastgesteld na besprekingen met ondernemingsraad en vakbonden. Een belangrijk aspect waren de
keuzes die gemaakt moesten worden tussen plaatsing bij Noordenveld of Westerkwartíer. Die keuzes
zijn in goed overleg met medewerkers tot stand gekomen.

.,

Nå plaatsing zijn de operationele voorbereidingen, zoals |CT-voorzien¡ngen,
continuiteit van werkprocessðn is geborgd.

in gang gezet opdat

Liquidatieplan

De ISD heeft het liquidatieplan opgesteld wat aan het eind van het jaar wordt vastgesteld door het
algemeen bestuur van de ISD (zie bijlage ter kennisname) . Met het overnsmen van het personeel en
het overnemen van de (gemeentespecifieke) rechten en plichten, blijven er g€en lopende significante
verplichtingen over. De huur van hel pand is beöindigd en de afschrijvingsperioden voor de inventaris
zijn verstreken, Het resterend meubilair wordt verdeeld tussan de gemeenten.
Als organisatie zonder bijzondere bezittingen zoals vastgoed, levert dat geen bijzondere obstakels voor
de vereveníng. Aan de hand van het liquidatíepfan zal verdere añrikkeling glaatsvinden van het
liquidatiesaldo en resterende verplíchtingen door het bestuur van de lSD.

Novatrc
Na uw instemming in december 2017 is in het Westerkwartier gestart om de integratie van Novatec aldaar
in gang te z6tlen. Dat heeft geleid tot een nadere invulling van de wijze van inpassing van Novatec in de
detailstructuur van de gemeente Westerkwartier. Ëffectief blijft "Novatec' als organisatieonderdeel
(sociaal werkbedrijf) van de gemeente lYesterkwartier bestaan waarmee de ínfrastructuur in stand wordt
gehouden. Opheffing van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats door besluitvorming in de colleges
van de deelnemende gemeenten bij 4/5 meerderheid.
Personeel

De GR Novatec heeft ambtelijk (staf) personeel in dienst en 485 (peildatum 1 oktober 2018) Wswmedewerkers. Het ambtelijk personeel is met behoud van rechtspositie geplaatst in de formatie van de
gemeente Westerkwartier.
De Wsw-medewerkers vrägen bijzondere aandacht. Ðe gemeente Noordenveld neemt een groep van 60
medewerkers zelf in dienst, met behoud van dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het betreft
medewerkers die werken in de groenvoorziening in Noordenveld of bijvoorbeeld conciërge zijn bij het
openbaar onderwijs in Noordenveld. Voor mensen die via Noordenveld onder Begeleid Werken vallen en

gedetacheerd zijn bij een bedrijf of instefling, neemt gemeente Noordenveld de contracten en
admínistratieve afwikkeling van Novatec over. Begeleiding (jobcoaching) van deze medewerkers wordt
ingekocht bij de gemeente Westerkwartier.

Het personeel wordt binnen Novatec intensief begeleid bij de overgang. De medeì¡verkers blijven zowel
bij da gemeente Noordenveld als gemeente Westerkwartier onder de CAO Wsw vallen. Hoewel er voor
medewerkers niets verandert, zij het zelfde werk blijven doen en de rechtspositíe ook gelijk blijft, is voor
Wsw-medewerkers elke verandering gevoelig. Emotioneel kan het gevolgen hebben. De gemeente
Noordenveld en de gemeente Westerkwartier hebben hier aandacht voor als 'ontvangende partij'.
Binnen Wesierkwartier worden de Wsw-medewerkers geplaats binnen een organisatieonderdeel (sociaal
werkbedrijf) dat specifiek valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van dat onderdeel (de
huidige directeur van Novatec zal díe functie bekleden). De specifieke doelgroep van de Wswmedewerkers vraagt immers om specifieke begeleiding en aandacht.
Dienstverlenin gsovereenkom st
Voor de medewerkers die wonen in Noordenveld en nu werken in de beschutte omgeving van Novatec,

wordt een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) afgesloten tussen de gemeente Noordenveld en
Westerkwartier. Het beroep op beschutte werkplekken zal daarbij afnemen als gevolg van het feit dat
de ínstroom in de Wsw per 1 januari 2015 is gestopt. Nieuwe instroom (zogenaamde'Nieuw Besohut')
is onder de werking van de Participatiewet wel mogelijk. De DVO betreft Beschut Werk en Detacheringen.
ln het DVO worden afspraken gemaakt over feitelijke loonkosten van de Wsw-medewerker en de kosten
voor de Wsw-dienstverlening uitgevoerd door de gemeente Westerkwartier. Het betreft 30 medewerkers
die vallen onder Beschut Werk en 29 medewerkers die vallen onder Detacharing {getallen betreffen
peíldatum 1 oktober 2018)- Hun werk verandert feitelijk ook niet, zij blijven werken bij het'sociaal
werkbedrijf' gemeente Westerkwartier. De vergoeding die de gemeente Noordenveld met ingang van 1
januari 2019 betaalt voor deze dienstverlening bedraagt in 2019 € 172.000,-- op voorcalculatiebasis an
wordt op nacalculatiebasis afgerekend. Ook voor de eerder genoemde Jobcoaching van de doelgroep

Begeleid Werken (actueel 14 personen) wordt een dienst-verleníngsovereenkomst afgesloten. De
vergoeding voor deze begeleiding bedraagt € 2.200,-- euro per medewerker op jaarbasis. Na twee jaar
wordt de DVO geévalueerd en worden vaste prijsafspraken (zonder na-calculatie) gehanteerd.
Liguidatieplan

Novatec heeft het een liquidatieplan opgesteld (bijlage ter kennisname) ter vaststelling door het
algemeen bestuur aan het eind van het jaar. Relevant is de liquidatiebalans en waardebepaling van
activa. Het liquidatierapport geeft daar inzicht in. De panden worden in eigendom overgedragen aan de
gemeente Westerkwartier. Waarmee er een noodzaak ontstaat híer afspraken over te maken mEt de
gemeente Noordenveld.

Verevening
Frictiekosten
Door het niet meer afnemen van diensten van de gemeente Noordenveld voor de ISD en het wegvallen
van een aanlal werkplekken bij Novatec ontstaan frictiekosten.
Op basis van bovenstaande informatie zijn de afgelopen zomerperiode ambtelíjk besprekingen gevoerd
door de zogenaamde 'vereveningscommissíe' ter voorbereid¡ng op finale besluitvormíng.
Over en weer zijn de frictiekosten lussen de gemeente Noardenveld en de nieuwe gemeente
Westerkwartíer verrekend. (¡SD en Novatec). Over het nog resterende gedeelte dat ten goede komt aan
d€ gemeente Westerkwartier is op directienivêau overstemrning bereikt om deze kosten te verrekenen ín
de personele sfeer.
Vastgoed

Om praktische redenen is afgesproken dat afrekening van vastgoed wordt ovêrgegaan bij feitelijke
toekomstige verkoop. Een resterend saldo wordt verrekend met de verdeelsleutel WIINDV 70130 na
aftrek van kosten en boekwaarden. Uitgaande van een positief saldo heeft de gemeente Noordenveld
daarmee een vordering op de gemeente Westerkwartier.
Vervolgproces

Na de instemming van de gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten alsmede de gemeente
Noordenveld, kunnen de colleges een besluit nemen tot instemming met de opheffing van de
gemeenschappeliike regelingen lSD, of tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec. De
verde¡e afwikkef ing zoals het vaststellen van het lÍquidatieplan, geschiedt daarna door de respectievelijke

AB's van de ISD en Novatec.

Juridisch blijven

de

gemeenschappelijke regelingen

in stand om doorlopende activiteiten en

verplíchtingen af te ronden zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening 20'18. Daartoe worden

bestuurders van de nieuwe gemeente Westerkwartier gevraagd om, samen met bestuurders van
Noordenveld, in het DBiAB zitting te nernen. Uiteraard wordt hiervoor ambtelijke ondersteuning geregeld.

Toekom¡t in Noordenveld
Met de opheflìng van de gemeenschappelijke regelingen gaat

di

gemeente Noordenvefd de Wsw en de

Participatiewet weer zelfstandig uitvoeren. Deze uitvoering wordt integraal in het Sociaal Domein
gerealiseerd. Dat betekent een geheel andere kostentoerekening. Het is onmogelijk alle financiële
structuren met elkaar te vergelijken en te duiden waar de verschillen op detaílniveau indalen. Mede omdat
nieuw beleid, andere budgettoekenning van het Rijk deze ontwikkeling autonoom zullen beinvloeden.
Beinvloeding die ook zou ontstaan als de gemeenschappelijke regelingen wel in stand zouden blijven,

Als voorbeeld geven wij de korting op het BUIG budget (Participatiewet) waarover bij

de

begrotingsbehandeling is gecommuniceerd.
Echter uit alle berekeningan komt telkens - zeker op termijn - een positief resultaat ten opzichte van de
huídige situatie. Dit voordeel is vooral toe te schríjven aan het niet meer hoeven te betalen van
detacheringsvergoedingen, maar ook het dalend aantal Wsw-medewerkers. Bij de overgang van de
uitvoering van de ISD komen ook een aantal tijdelijke r¡edewerkers mee. De veronderstelling is, dat na
2019 deze inzet verminderd kan worden. Ook veruachten wij door een meer integrale aanpak binnen het
Sociaat Domein een kleine vermÍndering van uitkeringskosten te realiseren door het voorkomen van
dubbelingen.

Financi¡el
Omdat de frictiekosten met elkaar verrekend zijn heeft de opheffing geen €xtra financiéle gevolgen.
Eventuele liquidatiekosten worden - conform de liquidatieplannen - venekend. De frictiekosten voor de
gemeente Noordenveld bestaan uit het wegvallen van inkomsten voor dienstverlening en huur. Een
herschikking van de lnzet van deze mensen (bijvoorbeeld P&O taken voor de ISD naar P&O taken voor
de eigen Wsw-medewerkers) zullen op termijn de kosten mínimaliseren.

Voordelig saldo structurEle taken als gevolg van oplæffing
Op basis van de kerncijfers 2018 is een voordelig saldo geprognotiseerd als gevolg van de opheffing.
Voor 2019 is dit saldo berekend op ruim 280.000 euro (zie bijlage Financiele gevolgen opheffing). Het
betreft de reguliere uitvoering van de Wsw en de Participatiewet bij ongewijzigd beleid. Over de besteding
van dit voordeel wordt u in de nota wijkgericht werken een voorstel gedaan.

ln 2020 wordt verwacht dat dit voordelig saldo oploopt tot ongeveer 400.000 euro omdat in 2019 nog
voor de uitvoering van de Participatiewet (voormalig ISD) tijdelijk personeel boven formatief moet worden
ingezet.

De overige structurele veranderingen zullen dit jaar - als gevolg van (landelijke) beleidskeuzes of
toekenning rijksbijdragen - net als in de oude situatie in de eerste begrotingswijziging worden verwerkt.

Brvoegdhcid r¡ad
Voor wat betreft de gemeenschappelijke regeling Novatec is in de statuten opgenomen dat de regeling
kan worden opgeheven bij de daartoe strekkende besluiten van de colleges van tenminste 4/5 van de
deelnemende gemeent€n, na toestemming van de raden.

Een dergelijke bepaling staat niet

in de

statuten van

de

gemeenschappeliike regeling ISD

Noordenkwartier, maar gelet op de impact van het besluit wordt deze opheffing voorgelegd aan de raden.

GEMEENTE

Aan de gemeenteraad

NOORDENVELD

Agendapunt:
Zaaknummer: 372243

Roden, 26 oktober 2018

Onderwerp
Opheff ing gemeenschappelijke regelingen Novatec en lS D Noordenwartier

Onderdeel programmabegroting : Nee

Voorstel
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling
ISD Noordenkwartier en de gemeenschappelijke regeling Novatec per 1 januari 2019

Samenvatting
De raad van 6 december 2017 heeft ingestemd met het voornemen de gemeenschappelijke regelingen
Novatec en ISD Noordenkwartier op te heffen. Vervolgens moest dit voornemen in overleg met de
desbetreffende deelnemers van de toekomstige gemeente Westerkwartier en de gemeente

Noordenveld uitgewerkt worden. Hiertoe is een Stuurgroep opheffing ingesteld, waarbij burgemeester
Ard van der Tuuk en gemeentesecretaris Martin Schomper het Westerkwartier vertegenwoordigden en
wethouder Alex Wekema en ge-meentesecretaris Marinus van der Wal de gemeente Noordenveld. De
gesprekken die hierna gevoerd zijn hebben geleid tot een volledige overeenstemming over de wijze

van ontvlechting. Hierbij zijn de rechtspositionele gevolgen, waaronder werkgarantie voor zowel
ambtelijke als wsw medewerkers geborgd. Gelet op deze overeenstemming kan nu tot definitieve
opheffing van de gemeenschappelijke regelingen worden overgegaan.
lnleiding
januari 2019 zutlen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

-

- verder
gaan als één gemeente Westerkwartier. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie voor de
Op

1

na herindeling

gemeenschappelijke regelingen (GR) waaronder GR Novatec en GR ISD Noordenkwartier.
Novatec is een gemeenschappelijke regeling tussen de vier genoemde gemeenten en de gemeente
Noordenveld en voert namens deze gemeenten de WSW uit. De ISD is een GR tussen Leek, Marum
en Noordenveld en voert namens hen de Participatiewet uit. De gemeenten Grootegast en Zuidhorn
hebben een eigen sociale dienst.
De gemeente Noordenveld heeft op 25 oktober 2016 in het college een voorkeursscenario voor de
toekomstige uitvoering van de WSW en Particípatiewet vastgesteld. De vier Westerkwartiergemeenten

hebben ook

- op basis van de contourenschets Westerkwartier

in de stuurgroep herindeling

vastgesteld zoveel mogelijk gemeentelijke taken zelfstandig uit te willen voeren.

-

De huidige bestuurlijk juridische organisatievorm gemeenschappelijke regeling als zelfstandige
rechtsvorm heeft hierin niet langer de gewenste toegevoegde waarde. De gemeente Noordenveld en
het toekomstige Westerkwartier wensen wel - in het belang van de dienstverlening aan betrokken
inwoners - de huidige infrastructuur waar noodzakelijk gezamenlijk te behouden.
De colleges van de víjf c.q. drie deelnemende gemeenten wensen in het kader van transparantie de
raden volledig te betrekken in de besluitvorming tot opheffing. Eind 2017 hebben alle gemeenteraden
van de betrokken gemeenten íngestemd met het voorgenomen besluit tot opheffing. Vervolgens zijn
de besturen van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd concept-liquidatieplannen op te stellen
op basis waarvan de colleges én raden definitief instemmen met de opheffing. Die instemming wordt
nu van u gevraagd. Formeel gaat de liquidatiefase in nadat - met uw instemming - door de Algemeen
Besturen van de gemeenschappelijke regelingen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling is
besloten.

Stuurgroep Opheffing
Ter begeleiding van het proces hebben de betrokken colleges een stuurgroep ingesteld. Daarin hebben

zitting de heer A. Wekema (wethouder gemeente Noordenveld) en de heer M. van der Wal
(gemeentesecretaris Noor-denveld) en namens Westerkwartier de heer A. van der Tuuk (burgemeester

Grootegast en voorzitter) en de heer M. Schomper (gemeentesecretaris Leek, namens
gemeentesecretarissen Westerkwartier). De stuurgroep is elk kwartaal bijeen geweest om de
voortgang te bespreken. Belangrijk agendapunt in de afgelopen tijd was ondermeer de afstemming van
de overdracht van Wsw-medewerkers van Novatec naar de gemeente Noordenveld per 1 januar¡ 201 9.
ISD Noordenkwartier
De ISD is een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de Participatiewet van Noordenveld,
Marum en Leek en werkt vanuit het gemeentehuis in Roden. Het zwaartepunt van deze opheffing ligt
bij de continuÏteit van werkprocessen ten behoeve van de cliënten van de ISD en bij de plaatsing van
het personeel. Opheffing vindt plaats door het algemeen bestuur van de lSD, gehoord de colleges van
de deelnemende gemeenten Noordenveld, Leek en MarumPersoneel

Het herplaatsen van het personeel bij de gemeente Noordenveld en de toekomstige gemeente
Westerkwartier is succesvol verlopen. Door de afdelingen HRM van de lSD, Noordenveld en
Westerkwartiergemeenten is het plaatsingsproces begeleid. Een specifiek sociaal statuut was hiervoor
vastgesteld na besprekingen met ondernemingsraad en vakbonden. Een belangrijk aspect waren de
keuzes die gemaakt moesten worden tussen plaatsing bij Noordenveld of Westerkwartier. Die keuzes
zijn in goed overleg met medewerkers tot stand gekomen.

Na plaatsing zijn de operationele voorbereidingen, zoals ICT-vooaieningen, in gang gezet opdat
continuiTeit van werkprocessen is geborgd.

Liquidatieplan

De ISD heeft het liquidatieplan opgesteld wat aan het eind van het jaar wordt vastgesteld door het
algemeen bestuur van de ISD (zie bíjlage ter kennisname) . Met het overnemen van het personeel en
het overnemen van de (gemeentespecifieke) rechten en plichten, blijven er geen lopende significante
verplichtingen over. De huur van het pand is beëindigd en de afschrijvingsperioden voor de inventaris
zijn verstreken. Het resterend meubilair wordt verdeeld tussen de gemeenten.

Als organisatie zonder bijzondere bezittingen zoals vastgoed, levert dat geen bijzondere obstakels
voor de verevening. Aan de hand van het liquidatieplan zal verdere afwikkeling plaatsvinden van het
liquidatiesaldo en resterende verplichtingen door het bestuur van de lSD.
Novatec
Na uw instemming in december 2017 is in het Westerkwartier gestart om de integratie van Novatec
aldaar in gang te zetten. Dat heeft geleid tot een nadere invulling van de wijze van inpassing van
Novatec in de detailstructuur van de gemeente Westerkwartier. Effectief blijft "Novatec" als
organisatieonderdeel (sociaal werkbedrijf) van de gemeente Westerkwartier bestaan waarmee de
infrastructuur in stand wordt gehouden. Opheffing van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats
door besluitvorming in de colleges van de deelnemende gemeenten btl 415 meerderheid.
Personeel
De GR Novatec heeft ambtelijk (staf) personeel in dienst en 485 (peíldatum'l oktober2018) Wswmedewerkers. Het ambtelijk personeel is met behoud van rechtspositie geplaatst in de formatíe van
de gemeente Westerkwartier.
De Wsw-medewerkers vragen bijzondere aandacht. De gemeente Noordenveld neemt een groep van
60 medewerkers zelf in dienst, met behoud van dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het
betreft medewerkers die werken in de groenvoorziening in Noordenveld of bijvoorbeeld conciërge zijn
bij het openbaar onderwijs in Noordenveld. Voor mensen die via Noordenveld onder Begeleid Werken
vallen en gedetacheerd zijn bij een bedrijf of instelling, neemt gemeente Noordenveld de contracten
en administratieve afwikkeling van Novatec over. Begeleiding (jobcoaching) van deze medewerkers
wordt ingekocht bij de gemeente Westerkwartier,
Het personeel wordt bínnen Novatec intensief begeleid bij de overgang. De medewerkers blijven zowel
bij de gemeente Noordenveld als gemeente Westerkwartier onder de CAO Wsw vallen. Hoewel er voor

medewerkers niets verandert, zij het zelfde werk blijven doen en de rechtspositie ook gelijk blijft, is

voor Wsw-medewerkers elke verandering gevoelig. Emotioneel kan het gevolgen hebben. De
gemeente Noordenveld en de gemeente Westerkwartier hebben hier aandacht voor als 'ontvangende
partij'.

Binnen Westerkwartier worden de Wsw-medewerkers geplaats binnen een organisatieonderdeel
(sociaal werkbedrijf) dat specifiek valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van dat
onderdeel (de huidige directeur van Novatec zal die functie bekleden). De specifieke doelgroep van
de Wsw-medewerkers vraagt immers om specifieke begeleiding en aandacht.
D ie

n stv e rl e n i n g sov e re

e n ko

mst

Voor de medewerkers die wonen in Noordenveld en nu werken in de beschutte omgeving van Novatec,
wordt een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) afgesloten tussen de gemeente Noordenveld en
Westerkwartier. Het beroep op beschutte werkplekken zal daarbij afnemen als gevolg van het feit dat
de instroom in de Wsw per 1 januari 2015 is gestopt. Nieuwe instroom (zogenaamde 'Nieuw Beschut')

is onder de werking van de Participatiewet wel mogelijk. De DVO betreft Beschut Werk en
Detacheringen. ln het DVO worden afspraken gemaakt over feitelijke loonkosten van de Wswmedewerker en de kosten voor de Wsw-dienstverlening uitgevoerd door de gemeente Westerkwartier.
Het betreft 30 medewerkers die vallen onder Beschut Werk en 29 medewerkers die vallen onder
Detachering (getallen betreffen peildatum 1 oktober 2018). Hun werk verandert feitelijk ook niet, zij
blijven werken bij het'sociaal werkbedrijf' gemeente Westerkwartíer. De vergoeding die de gemeente

Noordenveld met ingang van 1 januari 2019 betaalt voor deze dienstverlening bedraagt in 2019

C 172.00O,-- op voorcalculatiebasis en wordt op nacalculatiebasis afgerekend. Ook voor de eerder

genoemde jobcoaching van de doelgroep Begeleid Werken (actueel 14 personen) wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De vergoeding voor deze begeleiding bedraagl € 2.200,-- euro
per medewerker op jaarbasis. Na twee jaar wordt de DVO geëvalueerd en worden vaste prijsafspra ken
(zonder na-calculatie) gehanteerd.
Liquidatieplan

Novatec heeft het een liquidatieplan opgesteld (bijlage ter kennisname) ter vaststelling door het
algemeen bestuur aan het eind van het jaar. Relevant is de liquidatiebalans en waardebepaling van
activa. Het liquidatierapport geeft daar inzicht in. De panden worden in eigendom overgedragen aan
de gemeente Westerkwartier. Waarmee er een noodzaak ontstaat hier afspraken over te maken met
de gemeente Noordenveld.

Verevening
Frictíekosten
Door het niet meer afnemen van diensten van de gemeente Noordenveld voor de ISD en het wegvallen
van een aantal werkplekken bij Novatec ontstaan frictiekosten.

Op basis van bovenstaande informatie zijn de afgelopen zomerperiode ambtelijk besprekingen
gevoerd door de zogenaamde 'vereveningscommissie' ter voorbereiding op finale besluitvorming.

Over en weer zijn de frictiekosten tussen de gemeente Noordenveld en de nieuwe gemeente
Westerkwartier verrekend. (lSD en Novatec)" Over het nog resterende gedeelte dat ten goede komt

aan de gemeente Westerkwartier is op directieniveau overstemming bereikt om deze kosten te
verrekenen in de personele sfeer.
Vastgoed

Om praktische redenen is afgesproken dat afrekening van vastgoed wordt overgegaan bij feitelijke
toekomstige verkoop. Een resterend saldo wordt verrekend met de verdeelsleutel WK/NDV 70/30 na
aftrek van kosten en boekwaarden. Uitgaande van een positief saldo heeft de gemeente Noordenveld
daarmee een vordering op de gemeente Westerkwartier.

Vervolgproces
Na de instemming van de gemeenteraden van de Westerkwartiergemeenten alsmede de gemeente
Noordenveld, kunnen de colleges een besluit nemen tot instemming met de opheffing van de
gemeenschappelijke regelingen ISD en opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec. De
verdere afwikkeling zoals het vaststellen van het liquidatieplan, geschiedt daarna door de
respectievelijke AB's van de ISD en Novatec.
Juridisch blijven de gemeenschappelijke regelíngen

in stand om doorlopende activiteiten en

verplichtingen af te ronden zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening 2018. Daartoe worden
bestuurders van de nieuwe gemeente Westerkwartier gevraagd om, samen met bestuurders van

Noordenveld,
geregeld.

in het DB/AB zitting te nemen. Uiteraard wordt hiervoor ambtelijke

ondersteuning

Toekomst in Noordenveld
Met de opheffing van de gemeenschappelijke regelingen gaat de gemeente Noordenveld de Wsw en
de Participatiewet weer zelfstandig uitvoeren. Deze uitvoering wordt integraal in het Sociaal Domein
gerealiseerd. Dat betekent een geheel andere kostentoerekening. Het is onmogelijk alle financiële
structuren met elkaar te vergelijken en te duiden waar de verschillen op detailniveau indalen. Mede
omdat nieuw beleid, andere budgettoekenning van het Rijk deze ontwikkeling autonoom zullen
beïnvloeden. BeTnvloeding die ook zou ontstaan als de gemeenschappelijke regelingen wel in stand
zouden blijven. Als voorbeeld geven wij de korting op het BUIG budget (Participatiewet) waarover bij
de begrotíngsbehandeling is gecommuniceerd.
Echter uit alle berekeningen komt telkens - zeker op termijn - een positief resultaat ten opzichte van
de huidige situatie. Dit voordeel is vooral toe te schrijven aan het niet meer hoeven te betalen van
detacheringsvergoedingen, maar ook het dalend aantal Wsw-medewerkers. Bij de overgang van de
uitvoering van de ISD komen ook een aantal tijdelijke medewerkers mee. De veronderstelling is, dat
na 2019 deze inzet verminderd kan worden. Ook verwachten wij door een meer integrale aanpak
binnen het Sociaal Domein een kleine vermindering van uitkeringskosten te realiseren door het
voorkomen van dubbelingen.

Financieel
Omdat de frictiekosten met elkaar verrekend zijn heeft de opheffing geen extra financiële gevolgen.
Eventuele liquidatiekosten worden - conform de liquidatieplannen - verrekend. De frictiekosten voor
de gemeente Noordenveld bestaan uit het wegvallen van inkomsten voor dienstverlening en huur. Een
herschikking van de inzet van deze mensen (bijvoorbeeld P&O taken voor de ISD naar P&O taken voor
de eigen Wsw-medewerkers) zullen op termijn de kosten minimaliseren.
Voordelig saldo structurele taken als gevolg van opheffing
Op basis van de kerncijfers 2018 is een voordelig saldo geprognotiseerd als gevolg van de opheffing.
Voor 2019 is dit saldo berekend op ruím 280.000 euro (zie bijlage Financiele gevolgen opheffing). Het

betreft de reguliere uitvoering van de Wsw en de Participatiewet bij ongewijzigd beleid. Over de
besteding van dit voordeel wordt u in de nota wijkgericht werken een voorstel gedaan.
ln 2020 wordt ven¡racht dat dit voordelig saldo oploopt tot ongeveer 400.000 euro omdat in 2019 nog
voor de uitvoering van de Participatiewet (voormalig ISD) tijdelijk personeel boven formatief moet
worden ingezet.

De overige structurele veranderingen zullen dit jaar - als gevolg van (landelijke) beleidskeuzes of
toekenning rijksbijdragen - net als in de oude situatie in de eerste begrotingswijziging worden
verwerkt.

Bevoegdheid raad
Voor wat betreft de gemeenschappelijke regeling Novatec is in de statuten opgenomen dat de regeling
kan worden opgeheven bij de daartoe strekkende besluiten van de colleges van tenminste 4/5 van de
deelnemende gemeenten, na toestemming van de raden.

Een dergelijke bepaling staat niet in de statulen van de gemeenschappelijke regeling

ISD

Noordenkwartier, maar gelet op de impact van het besluit wordt deze opheffing voorgelegd aan de
raden.

Ter inzage liggende stukken
1. Liquidatieplan Novatec
2. Liquidatieplan ISD Noordenkwartier
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