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  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 ISD-KNH / registratienr.:  

18 november 2014 

D.J.L.M. van der Kruijs 

0224 – 210 591 

Liquidatieplan Intergemeentelijke Sociale Dienst KvNH 

Sociaal Domein 

14.117244 

 

 

Samenvatting 

In maart 2014 hebben de raden van de deelnemende gemeenten Schagen en Hollands 

Kroon besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH. De ISD-KNH 

heeft een liquidatieplan opgesteld. Alvorens het algemeen bestuur van de ISD-KNH het 

plan kan vaststellen, worden de raden van de deelnemende gemeenten in de 

gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. Uw raad wordt voorgesteld, na het 

liquidatieplan gelezen te hebben, geen zienswijze uit te brengen.  

Door de liquidatie van de ISD HNH ontstaan frictiekosten. Dit zijn de salariskosten van 

boventallig personeel in de periode 2015 tot en met 2023. Deze lasten bedragen 

gemiddeld maximaal ca. € 258.600 per jaar voor de gemeenten Schagen en Hollands 

Kroon samen in het nadeligste scenario. Deze frictiekosten zijn de eerste jaren vermoedelijk 

hoger dan dit gemiddelde en worden in de volgende jaren per jaar lager. 

 

Voorgesteld besluit 

Uw raad wordt voorgesteld: 

1. het liquidatieplan Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 

gelezen hebbend, geen zienswijze in te dienen;  

2. de frictiekosten inclusief financiële dekking op te nemen in de 

meerjarenbegroting 2015-2018. De frictiekosten in 2015 en 2016 te dekken uit de 

reserve Inkomensdeel en overige aanwezige reserves van de ISD-KNH per 31 

december 2014; 

3. voor 2016 en volgende jaren de frictiekosten als een taakstelling in de begroting 

te verantwoorden. Voordelen binnen de uitvoering van het I-deel worden vanaf 

2015 gereserveerd om de taakstelling per 1 januari 2016 ( gedeeltelijk) in te 

vullen. 
 

 

Financiële gevolgen 

Als gevolg van de liquidatie ontstaan frictiekosten. Deze frictiekosten hebben vooral te 

maken met boventallig verklaard personeel. Circa 5,6 fte kan niet worden geplaatst. De 
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frictiekosten voor 2015 bedragen per gemeente in het meest negatieve  scenario voor 

Hollands Kroon en Schagen respectievelijk € 227.000 en € 218.000. Door de 

inspanningsverplichtingen verwachten we dat deze bedragen lager worden in de daarop 

volgende jaren. 

De lasten kunnen in 2015 gedekt worden uit de aanwezige reserves per 31 december 2014. 

Dit betreft voornamelijk de som van de reserve Inkomensdeel en de overige reserves. Met 

ingang van 2016 wordt voorgesteld de frictielasten als taakstelling op te nemen in de 

begroting. Met dien verstande dat met ingang van 2015 de behaalde voordelen op het 

Inkomensdeel gereserveerd worden om deze taakstelling vanaf 1 januari 2016 (gedeeltelijk) 

in te vullen. Indien reservevorming op het Inkomensdeel met ingang van 2015 niet mogelijk 

is, dragen de gemeenten deze lasten binnen de exploitatie. 

 

In het meest negatieve scenario bedragen de frictiekosten maximaal ca. € 2.328.000 (totaal 

oplopend in de periode vanaf 2015 tot 2023). Dit scenario wordt niet reëel geacht. Uit 

ervaring is gebleken dat bij opheffing van gemeenschappelijke regelingen en fusies van 

gemeenten de inspanningsverplichtingen hebben geleid tot een verantwoorde afvloeiing 

van het boventallig benoemde personeel (voorbeelden: opheffing Gewest Kop van Noord-

Holland en de fusie naar de nieuwe gemeente Schagen). 

 

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben een inspanningsverplichting om de 

frictiekosten tot een minimum te beperken. Hiervoor worden de volgende afspraken 

gemaakt: 

 

1. Bij invulling van vacatures bij Hollands Kroon en Schagen heeft het personeel van de 

ISD de status van interne kandidaat, waarbij de mogelijkheid van omscholing een 

belangrijk instrument is om de kans op de invulling van de vacature te vergroten; 

2. Met omliggende gemeenten en eigen gemeenschappelijke regelingen  zal overleg 

plaats vinden over mogelijke ( tijdelijke) vacature invulling; 

3. De kosten van de WW verplichtingen kunnen lager uitvallen als blijkt dat 

medewerkers die niet op een gelijke functie geplaatst zijn en de organisatie 

verlaten, gebruik maken van de mobiliteitsbonus. Als hiervan gebruik gemaakt 

wordt, bestaat er geen recht meer op loondoorbetaling, vergoeding re-integratie 

en het recht op WW; 

4. Door middel van diverse instrumenten zoals omscholing en outplacement voeren  

de gemeenten Hollands Kroon en Schagen hun inspanningsverplichting uit de 

boventallig verklaarde ISD medewerkers zo spoedig mogelijk aan nieuw werk te 

helpen; 

5. Het boventallig verklaarde ISD personeel komt vanaf 1 januari 2015 in dienst van de 

gemeente Schagen en kan aanspraak maken op een “Van Werk naar Werk traject”. 

Tot 31 december 2014 gelden de bepalingen volgens het sociaal statuut ISD (bij 

vrijwillige beëindiging van het dienstverband met de ISD-KNH kan men kan 

aanspraak maken op een mobiliteitsbonus). 

 

Voor wat betreft de overige rechten en verplichtingen zijn onderhandelingen gaande 

vanwege het overnemen van lopende contracten. Dit betreft onder andere de huur van 

het gebouw waar de ISD is gehuisvest.  

 

Aanleiding 

Met het vaststellen van het Uitvoeringsdocument Sociaal Domein ‘Met Kop en Schouders’ 

door de gemeenteraden van Schagen en Hollands Kroon in december 2013 is gelijktijdig 

besloten tot een herallocatie van personeel werkzaam binnen het Sociaal Domein. Gevolg 

hiervan is dat de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH moet worden opgeheven. 

In maart 2014 hebben de raden van Hollands Kroon en Schagen besloten tot opheffing per 

1 januari 2015. Het algemeen bestuur van de ISD-KNH heeft opdracht gekregen tot 

opstelling van het liquidatieplan. Het liquidatieplan is nu gereed voor besluitvorming. 
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1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsdocument “Met Kop en Schouders” en de 

daaropvolgende raadsbesluiten van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen tot 

opheffing van de gr ISD-KNH. Het onderhavig liquidatieplan geeft inzicht in de juridische-, 

en bedrijfseconomische/financiële consequenties van opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling ISD-KNH. 

 

2. Argumenten 

Vanwege het veranderproces ‘Sociaal Domein’ is door de besturen van de gemeenten 

Hollands Kroon en Schagen het besluit genomen om een regionaal samenwerkingsverband 

aan te gaan. Taken en bevoegdheden vloeien terug naar de beide gemeenten, en een 

afdeling Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (Cowwi) zal worden 

ondergebracht bij de gemeente Schagen. 

In maart 2014 hebben de raden van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen besloten 

tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH. Artikel 39 lid 2 van de gr ISD-

KNH bepaalt dat het algemeen bestuur de financiële gevolgen van de opheffing regelt in 

een liquidatieplan. Vervolgens wordt het liquidatieplan, de raden van de deelnemende 

gemeenten gehoord hebbend, door het algemeen bestuur vastgesteld.  

Met de opheffing van de ISD-KNH zijn frictiekosten gemoeid voor de periode 2015 tot en 

met 2023 voor gemiddeld € 258.600 per jaar voor de gemeenten Hollands Kroon en 

Schagen samen. De verdeling van de frictiekosten tussen de gemeenten Hollands Kroon en 

Schagen vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2014. De gemeente 

Schagen is benoemd tot liquidatiegemeente. 

In het meest negatieve scenario bedragen de frictiekosten maximaal ca. € 2.328.000 (totaal 

oplopend in de periode vanaf 2015 tot 2023, voor beide gemeenten gezamenlijk). Dit 

scenario wordt niet reëel geacht. 

Er zijn los van de frictiekosten, geen bijzonderheden te noemen.  

 

3. Financiën 

De eindbalans van de ISD-KNH per 31 december 2014 zal dienen als definitieve 

liquidatiebalans van de ISD-KNH en is de basis voor de afrekening met de twee gemeenten 

(Schagen en Hollands Kroon). Deze liquidatiebalans wordt per 1 januari 2015 volledig 

opgenomen in de balans van de gemeente Schagen. Omdat beide gemeenten deels 

eigenaar zijn van de ISD-KNH zal de gemeente Schagen in haar balans een 

terugbetalingsverplichting op moeten nemen t.a.v. de gemeente Hollands Kroon voor het 

ingebrachte deel van Hollands Kroon.  

Deze terugbetalingsverplichting bestaat uit de vereffening van het saldo van het 

vermogen, het zogenaamde liquiditeitssaldo, waaronder de reserves en voorzieningen, 

activa en liquiditeiten. Voor de verdeling van deze balansposten wordt voorgesteld om op 

basis van de gebruikelijke verdeelsleutels de vereffening te laten plaats vinden. Dat is op 

basis van inwoners en cliënten beide met peildatum 01-01-2014. 

In het liquidatieplan staan verder de frictie- en desintegratiekosten waarin onder andere de 

personele gevolgen worden benoemd. Met deze kosten moet rekening worden gehouden 

in de begrotingen vanaf 1 januari 2015. Het risico dat de gemeenten in totaal lopen, 

periode 2015 tot en met 2023, is geraamd op ca. € 258.600 gemiddeld per jaar voor de 

gemeenten Hollands Kroon en Schagen samen in het nadeligste geval. Deze lasten zijn de 

eerste jaren het hoogst. De kosten bestaan uit personele frictiekosten, aanspraak re-

integratiekosten en eigen risico WW-aanspraken . 
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4. Risico's 

Financieel risico door de frictiekosten, zie onder financiële consequenties. Overigens is bij de 

berekening van de frictiekosten uitgegaan van maximale aannames. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 4 december 2014; 

 

 

besluit: 

1. het liquidatieplan Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 

gelezen hebbend, geen zienswijze in te dienen;  

2. de frictiekosten inclusief financiële dekking op te nemen in de 

meerjarenbegroting 2015-2018. De frictiekosten in 2015 en 2016 te dekken uit de 

reserve Inkomensdeel en overige aanwezige reserves van de ISD-KNH per 31 

december 2014; 

3. voor 2016 en volgende jaren de frictiekosten als een taakstelling in de begroting 

te verantwoorden. Voordelen binnen de uitvoering van het I-deel worden vanaf 

2015 gereserveerd om de taakstelling per 1 januari 2016 ( gedeeltelijk) in te 

vullen. 
 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


