Raadsvergadering 25 maart 2019
Nr.: 11/18

AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Liquidatieverslag en -balans GR IVAK.

Portefeuillehouder: Wethouder drs. R.A.C. Slager.

Ter inzage liggende stukken:
• Liquidatieverslag en -balans
• Specificatie van restant verplichtingen
Voorstel:
- Kennis te nemen van en in te stemmen met het liquidatieverslag en de liquidatiebalans van de
GR IVAK.
- De heren Van Heerde en Slager te ontheffen van de functie van lid van het Algemeen Bestuur
van de GR IVAK in liquidatie;
- De voorziening Liquidatie van het IVAK op te heffen en het restant bedrag ad € 34.056 ten gunste
te laten komen in het boekjaar 2018.

Toelichting:
Inleiding:
De gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben in december 2016 besloten
om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) IVAK met ingang van 1 januari 2017 op te heffen en de
liquidatie in gang te zetten.
Dit liquidatieproces bevindt zich in de eindfase, alle lopende verplichtingen zijn overeenkomstig het
liquidatieplan afgewikkeld. Het Algemeen Bestuur van de GR IVAK in liquidatie heeft een
liquidatieverslag en –balans vastgesteld.
Overwegingen:
In december 2016 hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum besloten
om de Gemeenschappelijke Regeling IVAK met ingang van 1 januari 2017 op te heffen en te
liquideren. Er werd ingestemd met het door het bestuur van de GR IVAK opgestelde liquidatieplan
en de daarbij behorende liquidatiebegroting en het liquidatieproces werd daarmee formeel in gang
gezet.

Uitgangspunt van het liquidatieplan was om alle lopende verplichtingen af te wikkelen en op een
zorgvuldige wijze afscheid te nemen van het personeel. Met name dat laatste vroeg veel aandacht
en tijd. Met het grootste gedeelte van het personeel werden in 2017 afspraken gemaakt en
regelingen getroffen. In 2018 heeft het bestuur zich volop ingezet om ook het resterende personeel
van 0,5 fte onder te brengen. Dit heeft eind 2018 tot een positief resultaat heeft geleid. Ultimo 2018
heeft de GR IVAK geen personeel meer op de loonlijst staan en zijn er geen verplichtingen meer in
de GR IVAK. Daarmee kan het liquidatieproces worden afgewikkeld en formeel worden afgesloten.
Voor de uitvoering van het liquidatieplan is door de drie gemeenten een bedrag ad € 4.013.000
beschikbaar gesteld en als voorziening opgenomen in de begroting
In 2017 is € 819.039 van de voorziening vrijgevallen. In 2018 is een vrijval van € 147.721 verwerkt.
Deze vrijval is met de deelnemende gemeenten verrekend. Overeenkomstig de verdeelsleutel zijn
de kosten toegerekend aan de deelnemende gemeenten: Delfzijl voor 73%, Appingedam voor 12%
en Loppersum voor 15%. De gemeente Appingedam heeft gefungeerd als penvoerder voor de
liquidatie.
De voorziening Liquidatie van het IVAK kan worden opgeheven en eindigt met een positief saldo
ad € 34.056, dit bedrag zal ten gunste komen in het boekjaar 2018.
De resterende verplichtingen zijn geraamd op € 17.500, zijnde € 2.625 voor de gemeente
Loppersum. Dit bedrag zal worden meegenomen in het boekjaar 2019.
Bij de start van de liquidatie van de GR IVAK is in januari 2017 een vereffeningscommissie
ingesteld. Deze commissie heeft in 2018 vergaderd en de voortgang en resultaten van de liquidatie
besproken en voorgelegd aan het AB/DB van de GR. In januari 2019 is tijdens een laatste
vergadering van de GR IVAK de jaarrekening 2018/liquidatieverslag en –balans vastgesteld. Het
Algemeen Bestuur van de GR IVAK in liquidatie kan worden ontbonden en de heren Van Heerde
en Slager kunnen uit hun functie van lid van het Algemeen Bestuur worden ontheven.
Plan van aanpak:
Na de besluitvorming wordt het Algemeen Bestuur van de GR IVAK geïnformeerd.
Daarna kan de uitschrijving bij Kamer van Koophandel worden gerealiseerd en de provincie
Groningen geïnformeerd.
Personele gevolgen:
Niet meer van toepassing.
Risico's:
Niet van toepassing
Financiële dekking:
Voor de uitvoering van het liquidatieplan van de GR IVAK is door de drie gemeenten een
voorziening getroffen van
€ 4.013.000. Het aandeel van Loppersum hierin bedroeg € 601.950. De totale kosten van de
liquidatie bedroegen
€ 3.046.528. Het aandeel van Loppersum hierin bedroeg € 456.979.
De voorziening Liquidatie van het IVAK kan worden opgeheven en eindigt met een positief saldo
ad € 34.056, dit bedrag zal ten gunste komen in het boekjaar 2018.

Loppersum, 19 maart 2019
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum,
mr. J.W.M. Engels, burgemeester.
J.H. Bonnema, secretaris.
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De raad van de gemeente Loppersum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2019;
besluit:
- Kennis te nemen van en in te stemmen met het liquidatieverslag en de liquidatiebalans van de
GR IVAK.
- De heren Van Heerde en Slager te ontheffen van de functie van lid van het Algemeen Bestuur
van de GR IVAK in liquidatie.
- Voor de uitvoering van het liquidatieplan van de GR IVAK is door de drie gemeenten een
voorziening getroffen van € 4.013.000. Het aandeel van Loppersum hierin bedroeg € 601.950. De
totale kosten van de liquidatie bedroegen € 3.046.528. Het aandeel van Loppersum hierin
bedroeg € 456.979.
- De voorziening Liquidatie van het IVAK op te heffen en het positief saldo ad € 34.056 ten gunste
te laten komen in het boekjaar 2018.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum
gehouden op 25 maart 2019, nr. 11.
De raad voornoemd,

mr. J.W.M. Engels, voorzitter.

R.Sj. Bosma, griffier.
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