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A.

Samenvatting

Liquidatie en opheffing van het openbaar lichaam Cure zijn onafwendbaar. Het onderhavige voorstel
strekt tot het voldoen aan de formele bepalingen ter zake, te weten kennis te nemen van het liquidatieplan
en eventuele opmerkingen dienaangaande onder de aandacht van het Algemeen Bestuur te brengen en het
(onder voorwaarden) instemmen met het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur tot opheffing
van de regeling.
B.

1.
2.

C.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van het liquidatieplan Cure;
In te stemmen met het opheffingsbesluit van de huidige gemeenschappelijke regeling Cure onder de
voorwaarden dat:
alle huidige gemeentelijke deelnemers toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling;
indien niet alle gemeentelijke deelnemers toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke
regeling, de niet-toetredende gemeente een evenredig deel van het financiële risico op het
gebied van personeel en activa voor haar rekening neemt.
Inleiding

De gemeenteraden van Eindhoven en Geldrop-Mierlo hebben in 2009 besloten om de afvalbeheertaken zoals
bedoeld in artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, onder te brengen in een nieuwe
gemeenschappelijke regeling en de colleges opgedragen de bestaande gemeenschappelijke regeling Cure
tijdig te beëindigen. Het college van de gemeente Eindhoven heeft op 30 augustus 2011 besloten tot
uittreding per 31 december 2013 en dit besluit eind 2011 schriftelijk bij het algemeen bestuur van Cure
kenbaar gemaakt. Het college van Valkenswaard heeft dit besluit gesteund en ingestemd met de beëindiging
van de bestaande gemeenschappelijke regeling (12b&w00699 en 11uit06997).
Uittreding van de gemeente Eindhoven heeft tot gevolg dat de GR Cure wordt opgeheven (artikel 23, lid 2,
van de gemeenschappelijke regeling). Artikel 25, lid 3 stelt dat in geval van opheffing van de regeling het
algemeen bestuur maatregelen neemt die nodig zijn voor liquidatie en vereffening. In opdracht van het
algemeen bestuur is een liquidatieplan opgesteld dat in concept door het college van Valkenswaard op 18
september 2012 (12b&w00536) vastgesteld werd.
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In artikel 25, lid 4, van deze regeling is bepaald dat het Algemeen Bestuur het liquidatieplan vaststelt nadat
het de deelnemers hieromtrent heeft gehoord. In artikel 25, lid 1, is bepaald dat de regeling wordt opgeheven
wanneer het algemeen bestuur daartoe, na schriftelijk instemming van de raden van de deelnemende
gemeenten, unaniem besluit.
D.

Wat willen we bereiken?

De bestaande Gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014 te beëindigen, zodat de taken overgenomen
kunnen worden door de (nieuwe) Gemeenschappelijke regeling Cure die per 1 januari 2013 wordt opgericht.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De huidige gemeenschappelijke regeling en samenwerkingsovereenkomst geven een aantal rechten en
verplichtingen in geval van liquidatie.
- Een eventueel positief of negatief saldo wordt aan de deelnemers toegerekend dan wel toebedeeld in
verhouding van de gemiddelde bijdragen van de deelnemers in de laatste drie jaar voor vereffening (art 25
lid 3 huidige GR);
- De RRD heeft het eerste recht om een overeenkomst met derden alsmede de activa van Cure (zoals
vermeld op een bijlage bij samenwerkingsovereenkomst) om niet op naam van de RRD te zetten. RRD
heeft tevens het eerste recht om de overige activa welke op naam staan van Cure tegen taxatiewaarde,
vastgesteld door een onafhankelijke derde, over te nemen;
- Indien RRD geen gebruik maakt van haar optierecht zullen de desbetreffende overeenkomsten en activa
door de gemeenten tegen taxatiewaarde, vastgesteld door een onafhankelijke derde, worden
overgenomen;
- Partijen stellen gezamenlijk alles in het werk om het personeel van de RRD wat aan Cure ter beschikking
is gesteld, te herplaatsen binnen de aan de RRD gelieerde entiteiten dan wel binnen de gemeenten;
- Indien personeel niet door de partijen kan worden herplaatst zal/zullen de gemeenten er voor zorgdragen
dat bij het uitbesteden van de inzameltaken, het personeel wordt overgenomen door het bedrijf dat de
afvalinzameling in de gemeente gaat uitvoeren, dan wel indien door de gemeente(n) een eigen
inzameldienst wordt opgericht, het personeel in dienst treedt bij deze gemeentelijke inzameldienst.
Over deze rechten en verplichtingen kan het volgende worden gemeld:
Activa: taxatiewaarde versus boekwaarde
Van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben alleen de gemeenten de afgelopen jaren
financieel bijgedragen. Het saldo (bijvoorbeeld als gevolg van een verschil tussen taxatiewaarde en
boekwaarde van de activa) wordt dus alleen tussen de gemeenten vereffend.
Alle activa worden overgenomen in de (nieuwe) Gemeenschappelijke regeling Cure, waarin dezelfde drie
gemeenten deelnemen. Om die reden is het niet zinvol nu een taxatie te laten uitvoeren. De activa worden
‘geruisloos’, tegen boekwaarde door de (nieuwe) Gemeenschappelijke regeling Cure overgenomen.
Voorwaarde is dat alle huidige gemeenten deelnemen aan de (nieuwe) Gemeenschappelijke regeling Cure.
Liquidatie-uitkering
Voor een eventuele liquidatie-uitkering geldt hetzelfde als voor de activa. De gemeenten willen een
‘geruisloze’ overgang van de GR Cure naar de (nieuwe) Gemeenschappelijk regeling Cure.
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Het liquidatieplan vermeldt over een verdeling van het liquidatiesaldo: Een eventueel negatief of positief
saldo wordt – na uitkering van de 'algemene reserve – conform artikel 25, lid 3, van de gemeenschappelijke
regeling aan de deelnemers toegerekend dan wel toebedeeld in de verhouding van de gemiddelde bijdragen
van de deelnemers in de laatste drie jaar voor de vereffening. Gelet op de verwachte eindbalans zal sprake
zijn van een (beperkte) uitkering. Omdat de gemeenten deel gaan nemen in de (nieuwe) Gemeenschappelijke
regeling Cure, kan het liquidatiesaldo daarin ingebracht worden en is onderling vereffenen niet nodig.
F.

Financiën

Het liquideren van de huidige gemeenschappelijke regeling brengt geen kosten met zich mee. Omdat alle
huidige Cure-gemeenten toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling, behoeven de activa niet
getaxeerd te worden, maar gaan tegen boekwaarde over naar de nieuwe organisatie. Met betrekking tot het
personeel wordt ofwel de huidige B.V., waarin het personeel is ondergebracht, de RRD B.V., om niet
overgenomen ofwel wordt een nieuwe B.V. opgericht voor het personeel dat de overstap wenst te maken.
Het liquidatieplan geeft geen inzicht in de hoogte van eventuele schadeclaims van personeel, maar stelt dat
bij de overname van het personeel de gebruikelijke ‘disclaims’ worden overeengekomen. De kosten van de
procesbegeleiding van de liquidatie komen voor rekening van Van Gansewinkel.
G. Vervolgstappen

De huidige gemeenschappelijke regeling wordt op basis van dit besluit per 31 december 2013 geliquideerd.
Volgens artikel 25, lid 5, van deze regeling blijft Cure na zijn ontbinding zolang bestaan als voor de
vereffening nodig is. De huidige GR Cure zal in ieder geval in het eerste kwartaal van 2014 de rekening over
2013 opmaken.
De nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt per 1 januari 2013 opgericht. In 2013 is sprake van een
overgangssituatie. Deze periode wordt gebruikt om de overname van de taken van de GR Cure per
1 januari 2014 voor te bereiden. Tevens wordt het bestuur van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure
belast met het opstellen van de begroting voor 2014.
H. Communicatie

Het voortouw voor de communicatie over de liquidatie ligt bij het bestuur van de GR Cure. De
communicatie wordt afgestemd met die over de oprichting van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling
Cure.
I.

Bijlage(n)

1. Liquidatieplan Cure excl. bijlagen (in verband met de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens zijn
de bijlagen niet bijgevoegd, maar ter inzage gelegd)
2. Concept-opheffingsbesluit Cure
J.

Ter inzage liggende stukken

1.

Liquidatieplan Cure incl. bijlagen.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, nummer ….;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Samenwerkingsovereenkomst Cure en de
Gemeenschappelijke regeling Cure;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 6 december 2012
BESLUIT
1.
2.

Kennis te nemen van het liquidatieplan Cure;
In te stemmen met het opheffingsbesluit van de huidige gemeenschappelijke regeling Cure onder de
voorwaarden dat:
alle huidige gemeentelijke deelnemers toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling;
indien niet alle gemeentelijke deelnemers toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke
regeling, de niet-toetredende gemeente een evenredig deel van het financiële risico op het
gebied van personeel en activa voor haar rekening neemt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 20 december 2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.

5

