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Woord vooraf 
 

 
 
Dit document bevat het liquidatieplan ISD-KNH en bestaat uit twee hoofdstukken. Het inleidende 
hoofdstuk gaat in op de status en de kenmerken van een liquidatieplan. Hierin komen onder andere de 
uitgangspunten voor opheffing en liquidatie van de gemeenschappelijke regeling aan bod. 

 
Hoofdstuk twee beschrijft de fasen van het proces tot opheffing. Deze is specifiek toegespitst op de  
gemeenschappelijke regeling 'Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland’ (versie 
16012013). Daarbij wordt ook ingegaan op de wijze van vereffening van het vermogen op de 
liquidatiedatum 1 januari 2015.  
 
Daarnaast geeft dit hoofdstuk inzicht in juridische- en bedrijfseconomische/ financiële consequenties 
van de opheffing. Ook wordt een voorlopige liquidatiebalans opgesteld. Deze voorlopige 
liquidatiebalans vormt de input voor de besluitvorming inzake de opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling en vereffening van het vermogen, en zal na vaststelling van de jaarrekening 2014, in het 
voorjaar van 2015, tot een definitieve liquidatiebalans worden gemaakt. 
 
 
Namens het Dagelijks Bestuur van de ISD-KNH, 

 

 

 

Drs. Myrthe J. Scheltema de Heere 

Secretaris-directeur 
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1 Inleiding  
 
 

1.1  Algemeen  
 
De gemeenschappelijke regeling (GR) 'Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland’ betreft 

een samenwerkingverband tussen de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. De Intergemeentelijke 

Sociale Dienst (hierna: ISD-KNH) heeft als doelstelling dat eenieder naar vermogen mee doet aan de 

maatschappij, waarbij wordt uitgegaan van ieders eigen verantwoordelijkheid. De focus van de ISD-

KNH is gericht op ‘uitstroom naar betaald werk’ en indien dit niet mogelijk is verstrekt zij uitkeringen 

voor levensonderhoud. Andere taakvelden van de ISD-KNH zijn verstrekking in het kader van BBZ, 

bijzondere bijstand, leerplicht/RMC, schuldhulpverlening en de administratieve verwerking van de 

WMO.    
 
Vanwege het veranderproces ‘ Sociaal Domein’ is er door de besturen van beide gemeenten 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.  

 

De intentie bestaat de Gemeenschappelijke Regeling ISD-KNH per 1 januari 2015 op te heffen.  
 
De opheffing van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats bij eensluidende besluiten van de 

Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten. Hierin dient een regeling te worden getroffen 

omtrent de vereffening van het vermogen van ISD-KNH en de frictie- en desintegratiekosten, 

waaronder de personele gevolgen.  
 

 

1.2  Status van het liquidatieplan  
 
Dit liquidatieplan is opgesteld als onderdeel van het opheffingsbesluit zoals dat in paragraaf 1.5 is 

beschreven. Het gaat in op de juridische- en bedrijfseconomische/ financiële aspecten van de 

liquidatie, waarbij op hoofdlijnen geadviseerd wordt over de wijze van uitvoering bij opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling.  
 
Om te komen tot het liquidatiesaldo zijn een aantal financiële overwegingen noodzakelijk. De financiële 

overwegingen hebben betrekking op o.a. de waardering van de activa, vorderingen en de kosten van de 

liquidatie.  
 

Uitgangspunt is dat de slotbalans van de ISD-KNH per 31 december 2014 tevens zal dienen als 

definitieve liquidatiebalans. 

 

1.3  Afbakening  
 
Dit liquidatieplan gaat in op juridische- en bedrijfseconomische/financiële aspecten bij de opheffing. Er 

wordt een weergave gegeven van de ‘stand van zaken’ vanuit deze perspectieven. Hiertoe is de 

huidige situatie in beeld gebracht (contracten, afspraken, besluiten, wetgeving e.d.) en wordt op 

hoofdlijnen geadviseerd over de wijze van opheffing. Voor de duidelijkheid dient te worden opgemerkt 

dat dit liquidatieplan de organisatorische aspecten van de bedrijfsvoering na opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling buiten beschouwing laat.  
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1.4  Uitgangspunten  
 
Het liquidatieplan is gebaseerd op de navolgende uitgangspunten: 

1. Opheffing van de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH per 1 januari 2015 en 

afronding van de vereffening van het vermogen van ISD-KNH op 31 december 2014; 

2. MARAP 2 en de begroting 2014 dienen als basis voor dit liquidatieplan en de daarin 

opgenomen liquidatiebalans.  

3. De slotbalans van de ISD-KNH per 31 december 2014 zal tevens dienen als definitieve 

liquidatiebalans.  

4. De gemeenschappelijke regeling stelt geen regels over de verdeling van de 

balansposten, waaronder de reserves en voorzieningen. Er wordt daarom voorgesteld 

op basis van de gebruikelijke verdeelsleutels volgens de GR vereffening te laten 

plaatsvinden. 

5. De (resterende) rechten en verplichtingen van ISD-KNH gaan na opheffing niet over 

op de nieuwe organisatie en er is eveneens geen sprake van afkoop van deze 

rechten en verplichtingen.De rechten en verplichtingen bezien op de contractuele 

rechten en verplichtingen, en niet op de wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken 

van bijvoorbeeld bijstand of het terugvorderen van bijstandsgelden.  

6. Personele gevolgen worden inzichtelijk gemaakt op basis van het vastgesteld Sociaal 

Plan Sociaal Domein (d.d. 17 september 2014), het Sociaal Statuut ISD-KNH (d.d. 17 

juni 2013), het formatieplan Sociaal Domein (versie 29 augustus 2014) en de 

voorlopige plaatsingsbesluiten (d.d. 21 oktober 2014). 

 

1.5  Opheffingsbesluitvorming  
 
De gemeenschappelijke regeling ISD-KNH is per 1 januari 2007 in werking getreden en laatstelijk 

gewijzigd per 1 februari 2013. In artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld hoe met 

een voornemen tot ontbinding van de gemeenschappelijke regeling moet worden omgegaan:  
 
 

Artikel 39 Opheffing 

1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van de raden en de 
colleges van burgemeester en wethouders van twee derde van de deelnemende 
gemeenten. 

2. Ingeval van opheffing van de regeling regelt het algemeen bestuur de financiële gevolgen 
van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van bepalingen van de regeling worden 
afgeweken. 

3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende 
gemeenten gehoord, vastgesteld. 

4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot 
deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing.  

5. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.  
6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 
7. De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing 

in functie, totdat de liquidatie is voltooid. 
 
Het algemeen bestuur is bevoegd tot het nemen van besluit tot liquidatie bij strekkende beslissing van 

de raden van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten.  

 

De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur stellen hiertoe een liquidatieplan 

vast welke voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de 

financiële gevolgen van de opheffing en het vereffenen van alle schulden van de regeling inclusief de 

gevolgen voor het personeel. Het dagelijks bestuur zal belast zijn met de uitvoering van de liquidatie. 

De organen van de Gemeenschappelijke Regeling ISD-KNH blijven in functie totdat de liquidatie is 

voltooid.  
 



 6 

Het opheffingsbesluit wordt vergezeld van het op te stellen liquidatieplan. De wet schrijft voor dat 

het opheffingsbesluit ter kennisname wordt toegezonden aan de Gedeputeerde Staten en dat het 

wordt gepubliceerd, voordat het in werking kan treden.  

 

Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling ISD-KNH dient het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Hollands Kroon hiervoor zorg te dragen.
1
 Daarnaast dient het besluit 

door de besturen van de deelnemende gemeenten - op de gebruikelijke wijze - bekend gemaakt te 

worden, voordat het in werking kan treden.  
 

 

1.6  Kaderstelling  
 
De kaders van dit liquidatieplan zijn gelegen in wet- en regelgeving. Dit noemen we het 

wettelijk kader. Deze ziet er als volgt uit:  
- Wet gemeenschappelijke regelingen;  
- Gemeenschappelijke regeling 'Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van 

Noord Holland'; 
- Jaarrekening 2014; 
- Begroting 2014; 
- Sociaal Plan Sociaal Domein;  
- Sociaal statuut ISD-KNH ten behoeve van het ambtelijk personeel;  
- Ambtelijke inventarisatie van en ambtelijk overleg over personeel, rechten en 

verplichtingen.  
 

 

1.7  Doelstelling liquidatieplan  
 
De doelstelling van dit liquidatieplan betreft het verstrekken van inzicht in de juridische- en 

bedrijfseconomische/financiële consequenties van opheffing van de gemeenschappelijke regeling 

ISD-KNH.  
 

                                                           
1
 Bij de oprichting van de ISD-KNH is de gemeente Hollands Kroon als verantwoordelijke aangewezen 

en dit is in de GR opgenomen. 
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2 Proces van opheffing  
 
 

2.1  Opheffing in stappen  
 
De opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling dient aan de hand van een aantal processtappen 

plaats te vinden. De basis voor deze te volgen stappen is gelegen in de gemeenschappelijke regeling 

ISD-KNH en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hieronder zijn de te volgen stappen 

puntsgewijs weergegeven: 

 

Processtappen: 
 

1. Voorbereiding tot opheffing 
2. Inventarisatie rechten en verplichtingen van de ISD-KNH en de consequenties 

van de opheffing 
3. Waardebepaling van de bezittingen 
4. Besluit van het Algemeen Bestuur en Raden en Colleges van de deelnemende 

gemeenten om voor te stellen de gemeenschappelijke regeling op te heffen. 
5. Eensluidend besluit tot opheffing door de Colleges van burgemeester en 

wethouders en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
6. Besluit tot opheffing wordt toegezonden aan de Gedeputeerde Staten en wordt op 

gebruikelijke wijze bekend gemaakt (ingevolge artikel 26 van de Wgr). Daarnaast 
wordt het register ingevolge artikel 27 van de Wgr bijgewerkt.  

7. Afronding liquidatie 
 

Het definitieve besluit tot opheffing van de ISD-KNH is genomen op 1 juli 2015 door het algemeen 

bestuur en gaat in per 1 januari 2015. Op dat moment wordt ook het liquidatieplan vastgesteld.  
 
Aangezien het besluit tot opheffing vergezeld gaat van het definitieve liquidatieplan inclusief 

liquidatiebalans, wordt in eerste instantie een geprognosticeerde eindbalans opgesteld ten 

behoeve van het liquidatieplan. Op basis hiervan kunnen het algemeen bestuur en de 

gemeenteraden een besluit nemen tot opheffing en het dagelijks bestuur opdracht geven de 

financiële afwikkeling verder vorm te geven. De slotbalans van de ISD-KNH per 31 

december 2014 zal dienen als definitieve liquidatiebalans.  

  

 

2.2  Regels ten aanzien van vermogen  
 
Conform artikel 39 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling dient het algemeen bestuur ingeval van 

opheffing van de gemeenschappelijke regeling een besluit tot liquidatie te nemen en stelt zij daarvoor 

de noodzakelijke regels op, vastgelegd in een liquidatieplan. Daarom wordt in deze paragraaf 

ingegaan op de regels omtrent de vereffening van het vermogen.  

 

2.2.1  Waardebepaling van de bezittingen  
 
Ten aanzien van de aanwezige bezittingen wordt uitgegaan van de in de jaarrekening 2014 

opgenomen boekwaarden. Eventuele mutaties, als gevolg van de liquidatie, zullen gedurende het 

boekjaar 2014 verwerkt worden in de administratie.  
 

 

2.2.2 Overname van de verplichtingen  
 
Ten aanzien van de verplichtingen wordt uitgegaan van de in de jaarrekening 2014 opgenomen 

boekwaarden. Eventuele mutaties, als gevolg van de liquidatie, zullen gedurende het boekjaar 2014 

verwerkt worden in de administratie. Tevens wordt ten aanzien van de liquidatie aandacht besteed 

aan verplichtingen en kosten voortvloeiend uit het besluit van liquidatie.  
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2.2.3  Vereffening van het vermogen  
 
Vereffening van het vermogen vindt plaats op basis van de liquidatiebalans. Uitgangspunt is dat de 

slotbalans van de ISD-KNH per 31 december 2014 tevens zal dienen als liquidatiebalans. 

In de liquidatiebalans is daarnaast rekening gehouden met eventuele juridische risico’s.  

 
 

2.3  Juridische invalshoek  
 
In juridisch opzicht geldt het uitgangspunt dat de (resterende) rechten en verplichtingen van de ISD-

KNH niet overgaan op de nieuwe organisatie (gemeenten) en er eveneens geen sprake is van afkoop 

van deze rechten en verplichtingen. Over contractsovername of afkoop van de verplichtingen dient in 

een latere fase nog besluitvorming plaats te vinden. Contractsovername of afkoop zorgt voor het 

beperken van frictiekosten. Hier dient echter een onderhandelingstraject met de wederpartij aan 

vooraf te gaan.  
 

 

2.3.1  Personeel  
 
De opheffing van de GR ISD-KNH heeft gevolgen voor het personeel in dienst bij de 

Gemeenschappelijke Regeling ISD-KNH. In artikel 39 lid 5 GR wordt dan ook aangegeven dat het 

liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.  
 
Sociaal statuut  
De gevolgen van de opheffing voor het personeel zijn geregeld in zowel het sociaal statuut als in het 

sociaal plan. Op 17 juni 2013 heeft het bestuur van de ISD-KNH het sociaal statuut naar aanleiding 

van de overeenstemming met het Georganiseerd Overleg (GO) vastgesteld. Deze is gepubliceerd op 

1 juli 2013. 

 
In het sociaal statuut is opgenomen dat alvorens een besluit ten aanzien van organisatiewijziging 
(hier dus de opheffing) wordt genomen, in het GO overleg wordt gevoerd over de personele gevolgen 
van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen. Indien de organisatiewijziging 
ingrijpende veranderingen voor het personeel met zich meebrengt, dient een sociaal plan opgesteld 
worden, waarover in het GO overeenstemming dient worden te bereikt. Tevens dient advies 
gevraagd te worden aan de Ondernemingsraad (OR) over de opheffing in het kader van de Wet op 
de ondernemingsraden.  
 
De opheffing van de GR ISD kan in dit kader gekwalificeerd worden als een publiekrechtelijke 
taakoverheveling.  

 
Sociaal plan  
Op 17 september 2014 is het sociaal plan overeengekomen met het GO. 

 
Personele aspecten  
Ten aanzien van de personele aspecten geldt dat herplaatsingskandidaten tot 31 december 2014 

gebruik kunnen maken van de aanspraken uit het sociaal statuut van de ISD-KNH. Bovenformatief 

verklaarde medewerkers komen conform artikel 3.2 van het sociaal plan per 1 januari 2015 in vaste 

dienst bij de gemeente Schagen. Zij kunnen aanspraak maken op een “Van Werk Naar Werk traject” 

en de aanspraken volgend uit het sociaal plan. 

 

Hieronder is het overzicht opgenomen van de functies waarvoor op basis van de voorlopige 

plaatsingsbesluiten geen functie meer beschikbaar is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

definitieve plaatsing eind november 2014 zal plaatsvinden. 
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Voor de personele frictiekosten wordt rekening gehouden met het doorbetalen van het loon voor twee 

jaar (re-integratieperiode), dus 2x € 422.616 = € 845.232. Deze verplichte loondoorbetaling is geregeld 

in artikel 10d van de CAR-UWO. Dit betreft de personele frictiekosten exclusief mogelijke 

overheadkosten. 

Daarnaast verplicht de CAR-UWO nog tot het betalen van re-integratiekosten. Uitgaand van 6 

medewerkers die een minimale aanspraak van € 7.500 aan re-integratiekosten hebben, levert dit een 

verplichting op van € 45.000.  

Het totaal van personele frictiekosten, zonder rekening te houden met (boven) wettelijke WW-

aanspraken, bedraagt: € 890.232. 

Functie aantal fte Loonsom RAKC Wijkteam Gemeente 

            

Afdelingshoofd 1,89 166.402     1,89 

Jurist 0,78 60.706     0,78 

Personeelsadviseur 0,89 69.810     0,89 

Medewerker fin.adm. 2 125.698     2 

            

Totaal loonsom 5,56 422.616 0 0 5,56 

 

 

Eigen risico-dragerschap WW 

Alle kosten die gemaakt worden voor de verstrekking van uitkeringen in het kader van de 

Werkloosheidswet en daarbij de bovenwettelijke uitkeringen in het kader van werkloosheid komen op 

grond van het wettelijk eigen risicodragerschap voor rekening van de ISD-KNH.  

Het risico eigen risicodragerschap voor de WW is berekend. Deze berekening is gebaseerd op de 5,56 

fte, zoals beschreven in de vorige paragraaf en is tevens gebaseerd op de individuele omstandigheden 

van de medewerkers die deze fte vertegenwoordigen. Er is dus rekening gehouden met hun 

arbeidsverleden en hun inkomsten, voorzover deze informatie bij de ISD-KNH beschikbaar is. 

 

Berekening frictiekosten Sociaal Domein 

 

   Functie aantal fte Recht WW 

   
Afdelingshoofd 1,89 386.959  

Jurist 0,78 130.012  

Personeelsadviseur 0,89 189.255  

Medewerker financ. Admin.  2,00 730.831  

   
  

1.437.057  
 
Het totale financiële risico van de ISD-KNH, gebaseerd op de hierboven vermelde uitgangspunten, 

bedraagt: € 1.437.057. 

  



 10 

Beperking eigen risico-dragerschap WW 
 
In het sociaal statuut is een mobiliteitsbepaling opgenomen die beperkend werkt ten aanzien van de 
kosten eigen risicodragerschap WW. Zodra er aanspraak gemaakt wordt op de mobiliteitsbonus 
bestaat er geen recht meer op WW. Dit heeft tot gevolg dat de ISD-KNH niet meer kan worden 
aangesproken op haar eigen risicodragerschap WW en dat kan een besparing opleveren van 
maximaal € 1.437.057. 
 
Het artikel luidt als volgt: 

 
Artikel 22 Mobiliteitsbonus 
 
1. Een herplaatsingskandidaat kan aanspraak maken op een mobiliteitsbonus 
 als hij zelf vrijwillig het dienstverband met de ISD-KNH beëindigt. 
2. De mobiliteitsbonus is gebaseerd op het aantal maanden waarbinnen de 
herplaatsingskandidaat zelf vrijwillig het dienstverband met de ISD-KNH beëindigt, na het verkrijgen van de status van 
herplaatsingskandidaat. 
3. De mobiliteitsbonus bedraagt bij vrijwillige beëindiging van het dienstverband, vanaf het moment van het verkrijgen van de 
status van herplaatsingskandidaat: 
0 tot 6 maanden:  12 maandsalarissen 
6 tot 12 maanden:   9 maandsalarissen 
12 tot 18 maanden:   6 maandsalarissen 
18 tot 24 maanden:   3 maandsalarissen 
24 tot 30 maanden:  de helft van de resterende maanden VWNW-traject 
4. De maandsalarissen worden gerelateerd aan de omvang van het dienstverband van de herplaatsingskandidaat. 
5. De mobiliteitsbonus wordt als bedrag ineens uitbetaald, met toepassing van de fiscale regels die hiervoor gelden. Eventuele 
hieruit voortvloeiende claims van de fiscus zullen nimmer voor rekening van de ISD-KNH komen. 
6. Indien de herplaatsingskandidaat kiest voor de mobiliteitsbonus vervallen alle andere aanspraken uit dit sociaal statuut. 
7. De medewerker die binnen de organisatie niet als herplaatsingskandidaat is aangewezen, kan aangeven – op basis van 
vrijwilligheid – het dienstverband te willen beëindigen onder gebruikmaking van de helft van de mobiliteitsbonus genoemd in lid 
3, onder voorwaarde dat het dagelijks bestuur tot besluit komt dat: 
- de betreffende medewerker plaatsmaakt voor een herplaatsingskandidaat; 
- het vertrek van deze medewerker geen zwaarwegende nadelige effecten heeft op de bedrijfsvoering. 
8. De mobiliteitsbonus is niet van toepassing indien deze door de belastingdienst wordt beschouwd als een vrijwillige 
vertrekpremie, vooruitlopend op pensionering in enigerlei vorm. Deze mobiliteitsbonus wordt door de ISD-KNH niet verstrekt in 
het kader van een regeling vervroegd uittreden. 

 

Totale frictiekosten bovenformatieven 
  

      Personele frictiekosten 
  

845.232 

Aanspraak re-integratiekosten 
  

45.000 

Eigen risico WW-verplichtingen 
  

1.437.057 

     
2.327.289 

 
Frictiekosten voor gemeenten voor 2015 en verder 
 
De frictiekosten van de bovenformatief geplaatste medewerkers kan in totaal dus oplopen tot  
€ 2.327.289. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon zullen vanaf 2015 en verder dus rekening 
moeten houden met deze frictiekosten in hun begrotingen. 
  
Aanspraken herplaatsingskandidaten 
 
Herplaatsingskandidaten zijn alle medewerkers die niet op een gelijke functie worden geplaatst bij de 
nieuwe werkgever. In totaal zijn 19 medewerkers aangemerkt als herplaatsingskandidaat. 
Medewerkers die op een passende functie geplaatst zijn en deze functie ook aanvaarden, zijn na 
vaststelling van het definitieve plaatsingsbesluit geen herplaatsingskandidaat meer. Hun rechten als 
herplaatsingskandidaat komen vanaf het moment van definitieve besluitvorming danook te vervallen.  
 
Een herplaatsingskandidaat kan gebruik maken van de mobiliteitsbonus, waarbij recht bestaat op een 
salaris van 12 maanden. Mocht een herplaatsingskandidaat gebruik maken van de mobiliteitsbonus 
dan vervalt uiteraard het recht op loondoorbetaling, vergoeding re-integratie en het recht op WW. 
Hoeveel herplaatsingskandidaten (waaronder bovenformatief geplaatste medewerkers) dit jaar gebruik 
zullen maken van de mobiliteitsbonus is nog niet bekend. Vooralsnog wordt in dit liquidatieplan 
rekening gehouden met 3 medewerkers die gebruik maken van de bonus voor een totaalbedrag van  
€ 147.920. Mobiliteitsbonussen zullen in de slotbalans 2014 van de ISD-KNH worden verwerkt. 
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2.3.2  Overige rechten en verplichtingen  
 
De ISD-KNH heeft lopende rechten en verplichtingen.Het bestuur zal moeten besluiten of er sprake zal 
zijn van contractovername of afkoop van de lopende verplichtingen. Ook dient het bestuur een besluit 
te nemen of de contracten moeten worden opgezegd met het risico dat de lopende verplichting 
frictiekosten zal opleveren. Alle contracten van de ISD-KNH zijn overzichtelijk opgenomen in een 
contractregister. 
 
Ervan uitgaande dat voor een aantal contracten overname en afkoop van de lopende verplichtingen 
niet mogelijk of wenselijk is, bedragen de frictiekosten op basis van de nu bekende gegevens  
€ 14.195. (bron: contractenregister) 
 
 

Ambius 
  

945 

Centraal Beheer Achmea 600 

Liaan consult BV 
 

12.650 

Wooncompagnie 
 

p.m. 

Totaal 
  

14.195 

 
De huur van het kantoorpand waar de ISD-KNH thans in gevestigd is, betreft tevens een lopende 
contractuele verplichting. Deze lopende verplichting kan ook frictiekosten opleveren wanneer 
contractsovername niet aan de orde is. De gemeente Schagen is in overleg met de Wooncompagnie, 
en naar verwachting kan de gemeente het huurcontract van de ISD-KNH overnemen. De kosten van 
de huur zijn daarom ook niet meegenomen in bovenstaand overzicht.  
 
Een mogelijke BTW-claim welke kan worden opgelegd door de Wooncompagnie i.v.m. het vroegtijdig 
beëindigen of omzetten van het huidge contract is in onderzoek bij de gemeente Schagen, deze kosten 
zijn dus nu niet meegenomen.  
 
Een extra aandachtspunt bij contractsovername is dat ISD-KNH wordt beschouwd als ondernemer. 
Hieruit vloeit voort dat de huur van het gebouw exclusief BTW wordt betaald. De afdeling COWWI zal 
vooralsnog in hetzelfde pand gevestigd worden. De bedragen voor de huur en servicekosten zijn als 
volgt:  
 

 2013 2014 

Huur (ex BTW) € 197.932,00   € 202.779,00  

Servicekosten (ex BTW) €    65.000,00   €    70.000,00  

Totaal (ex BTW) € 262.932,00   € 272.779,00  

 
Een andere verplichting waarvan de eventuele frictiekosten nog niet inzichtelijk zijn betreft de wettelijke 
verplichting tot archivering. Artikel 32, lid 6 van de GR geeft aan dat na opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling de archiefbescheiden van de dienst worden overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats van de betrokken gemeente waartoe de bescheiden behoren. Dit betekent dat het 
huidige contract opgezegd dient te worden en de gemeenten extra kosten dienen te maken ten 
behoeve van de archivering.  
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2.4  Bedrijfseconomische / financiële invalshoek  
 

 

2.4.1  Waardebepaling activa  
 
De Gemeenschappelijke Regeling beschikt op de liquidatiedatum nog over inventaris welke als 

materiële vaste activa gekwalificeerd kan worden.  

 

Ten aanzien van de aanwezige bezittingen wordt uitgegaan van de in de jaarrekening 2014 

opgenomen boekwaarden. Eventuele mutaties, als gevolg van de liquidatie, zullen gedurende het 

boekjaar 2014 verwerkt worden in de administratie.  
 

 

2.4.2  Liquidatiebalans  
 
De liquidatiebalans wordt opgesteld op basis van de jaarrekening 2014 en de begroting 2014. In de 

liquidatiebalans wordt rekening gehouden met de hiervoor beschreven juridische aspecten bij de 

opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling. Ook wordt de hiervoor genoemde economische 

waarde van de activa opgenomen in de liquidatiebalans.  

 

Volledigheidshalve dient echter opgemerkt te worden dat in de begroting 2014 nog geen rekening is 

gehouden met de kosten inzake de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.  

 

Om een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de liquidatie worden twee balansen 

weergegeven. De eerste balans is de normale balans 2014 zonder rekening te houden met de 

liquidatie. Deze balans sluit aan op de balans van 2013, waarbij begrootte of inmiddels bekende 

mutaties van het jaar 2014 zijn verwerkt.  

 

 

Balans 2014, zonder liquidatie (bedragen x € 1.000) 

 

 
Balans 2014 (zonder liquidatie) 

Vast activa   Vaste passiva 
 Investeringen met economisch nut 436 Algemene reserve 178 

 
  Bestemmingsreserves 1.210 

 
  

  

 
  Voorzieningen 17 

 
  

  Vlottende activa   Vlottende passiva 
 Vorderingen op openbare lichamen 6.274 Overige schulden 5.765 

Liquide middelen: bank en kas 5.752 Ontvangen voorschotbedragen 
 Overige nog te ontvangen bedragen 85 voor specifieke uitkeringen 652 

 
  Opgebouwde verplichtingen 4.725 

 
12.547 

 
12.547 
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De tweede balans betreft de liquidatiebalans 2014. Deze balans bevat tevens de mutaties als gevolg  

van de voorgenomen liquidatie.  

 

Liquidatiebalans 2014 

Vast activa   Vaste passiva 
 Investeringen met economisch nut 391 Algemene reserve 0 

 
  Bestemmingsreserves 783 

 
  

  

 
  Voorzieningen 17 

 
  

  Vlottende activa   Vlottende passiva 
 Vorderingen op openbare lichamen 6.274 Overige schulden 5.765 

Liquide middelen: bank en kas 4.810 Ontvangen voorschotbedragen 

 Overige nog te ontvangen bedragen 85 voor specifieke uitkeringen 270 

Afrekening frictiekosten Hollands Kroon pm Opgebouwde verplichtingen 4.725 

Afrekening frictiekosten Schagen pm 
  

 
11.560 

 
11.560 

 
 

De totale liquidatiebalans van de ISD-KNH per 31-12-2014 zal als basis dienen voor de afrekening 

met de twee gemeenten. Daar uit afgeleid, zal voor beide gemeenten een afzonderlijke 

liquidatiebalans worden opgesteld, welke inzicht geeft in de afrekening van de balansposten per 

gemeente. Dit, omdat beide gemeenten deels eigenaar zijn van de balans van de ISD-KNH. Het 

totaal van deze twee liquidatiebalansen sluit dus aan op de totale liquidatiebalans. In 2015 zullen 

vervolgens beide balansen worden opgenomen in de balans van de gemeente Schagen. De 

gemeente Schagen zal in haar balans dan een terugbetalingsverplichting moeten opnemen t.a.v. de 

gemeente Hollands Kroon voor het ingebrachte deel van Hollands Kroon.  

 
Conform de artikelen 27 en 28 van de GR worden de vaste (frictie)kosten (betreft afkoop 
contracten) afgerekend op basis van het aantal inwoners. Hierbij is uitgegaan van het inwoneraantal 
per 1-1-2014. De variabele (frictie)kosten (betreft personele frictiekosten en WW-rechten) worden 
afgerekend op basis van het aantal cliënten per 1-1-2014.   
 
De gemeenten kunnen natuurlijk besluiten een andere verdeelsleutel voor de frictiekosten te 
hanteren.   
 

In onderstaande subparagrafen worden de posten zoals opgenomen in de liquidatiebalans verder 

toegelicht:  
 

 

A) Vaste activa - Materiële vaste activa: investeringen met een economisch nut.  

De afschrijvingen zijn conform de begroting 2014. In deze liquidatiebalans is rekening gehouden 
met het mogelijk vervroegd afschrijven van vaste activa. De telefooncentrale wordt vervroegd 
afschreven voor een bedrag van € 4.671. De gemeente Schagen heeft aangegeven het gebouw 
wellicht te willen aanpassen i.v.m. het nieuwe werken. Mogelijk zal dus ook nog een deel van de 
geactiveerde verbouwingskosten vervroegd moeten worden afgeschreven. Hier is vooralsnog nog 
geen rekening mee gehouden. Ook bestaat een risico dat de bestaande hard- en software toch niet 
geschikt blijkt te zijn als basis. In dat geval zullen deze activa geheel afschreven moeten worden, dit 
betreft een risico van € 141.000. 

 

B) Vlottende activa - Vorderingen op openbare lichamen.  

Geen bijzonderheden in geval van liquidatie. 

 

C) Vlottende activa - Liquide middelen.  
De stand van de liquide middelen bedraagt € 5.129.000 per 31-12-2014. De mutaties van de 
liquidatiebalans zijn gemuteerd via deze balanspost. De ISD-KNH heeft een relatie met de BNG, 
Rabobank en de ING. Deze dienen per 31 december 2014 opgezegd te worden.  
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D) Vlottende activa – Overige nog te ontvangen bedragen. 

Geen bijzonderheden in geval van liquidatie. 

 

E) Vlottende activa – afrekening frictiekosten. 
De afrekening van de frictiekosten geeft per gemeente aan wat de hoogte van de frictiekosten per 
gemeente zullen zijn in geval van liquidatie. De totale frictiekosten welke verwerkt zijn in de 
liquidatiebalans 2014 bedragen € 162.115. In deze liquidatiebalans wordt er van uitgegaan dat de 
algemene reserve en een deel van de bestemmingsreserves (in totaal € 162.115) in mindering 
worden gebracht op de totale frictiekosten.  
 

Totale frictiekosten 
    Aanspraken herplaatsingskandidaten (inschatting) 147.920 

Afkoop contracten 
   

14.195 

Totale frictiekosten verwerkt in liquidatiebalans 162.115 

      Dekking reserves (in mindering brengen) 
  Algemene reserve 

   
-130.125 

Bestemmingsreserves 
  

-31.990 

     
-162.115 

 
 
De frictiekosten voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon i.v.m. de bovenformatief geplaatste 
medewerkers kan in totaal oplopen tot € 2.327.289.. De twee gemeenten zullen vanaf 2015 en verder 
dus rekening moeten houden met deze frictiekosten in hun begrotingen. 
 
 

Totale frictiekosten bovenformatieven 
  

      Personele frictiekosten 
  

845.232 

Aanspraak re-integratiekosten 
  

45.000 

Eigen risico WW-verplichtingen 
  

1.437.057 

     
2.327.289 

 
Ook de mee te nemen vakantiedagen zullen meegenomen worden via de liquidatiebalans. Voorlopig 
zijn deze kosten als pm post opgenomen. 
 
 
F) Eigen vermogen – algemene reserves en bestemmingsreserves.  
Hieronder wordt het verloop van de reserves aangegeven ten opzichte van de jaarrekening 2013.  
 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve bedrijfsvoering, de overige 
bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 2014.  
 
Het eigen vermogen van de ISD-KNH kan desgewenst ingezet worden als éénmalig dekkingsmiddel 
voor de frictiekosten. In deze liquidatiebalans wordt er van uitgegaan dat het saldo van de algemene 
reserve en de bestemmingsreserves eerst in mindering wordt gebracht op de totale frictiekosten. 
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Het eigen vermogen bestaat volgens de jaarrekening 2013 uit:  
o De algemene reserve bedrijfsvoering, saldo per 31-12-2013 is € 177.861. De 

beschikbare ruimte voor 2014 bedraagt volgens de 2
e
 marap 2014 € 130.125. Deze 

reserve wordt volledig in mindering gebracht op de totale frictiekosten. Het saldo op 
31-12-2014 zal dan ook € 0 bedragen.  

o De bestemmingsreserve inkomensdeel, het saldo bedraagt per 31-12-2013  
€ 1.113.562. De beschikbare ruimte voor 2014 bedraagt volgens de 2

e
 marap 2014  

€ 815.389. Deze reserve wordt voor € 31.990 ingezet als dekkingsmiddel voor een 
deel van de totale frictiekosten, het saldo van deze reserve zal op 31-12-2014 dan  
€ 783.399 bedragen.  

o De bestemmingsreserve oudkomers, Het saldo bedraagt € 96.996 per 31-12-2013. 
De beschikbare ruimte voor 2014 bedraagt volgens de 2

e
 marap 2014 € 0. 

 
G) Voorzieningen – Voorziening individueel loopbaanbudget 2013-2015.  
Geen bijzonderheden in geval van liquidatie. 
 
H) Vlottende passiva - Overige schulden.  
De overige schulden bestaan uit de nog te betalen bedragen en crediteuren en de 
terugbetalingsverplichting van de ISD-KNH aan de gemeenten i.v.m. het debiteurenbeheer van de 
vorderingen wet BUIG.  
 
I) Vlottende passiva – De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen.  
Geen bijzonderheden in geval van liquidatie. De meeneemregeling van het participatiebudget wordt 
ook onder deze balanspost opgenomen. Naar verwachting zal de meeneemregling voor 2014 naar 
2015 nihil zijn. 
 
J) Vlottende passiva – Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling 
komen. 
Geen bijzonderheden in geval van liquidatie. 


