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1. Algemeen
De gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo1 hebben in 1998 besloten een publiek private
samenwerking aan te gaan met de Regionale Reinigingsdienst B.V. (dochter van de van Van
Gansewinkel Groep B.V.) op het gebied van afvalbeheer. Hiervoor is in datzelfde jaar een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze partijen hebben vervolgens in juli 1998 de
gemeenschappelijke regeling (GR) het openbaar lichaam Centrum Uitvoering Reinigingstaken
Eindhoven en omgeving (CURE) opgericht voor uitvoering van de opgedragen taken. In 2002 is
ook de gemeente Valkenswaard toegetreden tot de GR.
De huidige samenwerkingsconstructie sluit onvoldoende aan bij de doelen die de gemeenten zich
hebben gesteld. Daarom hebben de gemeenten besloten een nieuwe gemeenschappelijke
regeling op te richten.
Gelet hierop hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eindhoven,
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard aangegeven dat de gemeenten per 31 december 2013 uit het
huidige CURE treden2. Deze beslissing betekent op basis van artikel 23 (lid 2) van de
gemeenschappelijk regeling (GR) automatisch dat CURE geliquideerd dient te worden. Conform
artikel 25 (lid 3) van de GR dient in geval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling het
algemeen bestuur maatregelen te nemen die nodig zijn voor liquidatie en vereffening, waaronder
het opstellen van een liquidatieplan.
Voor u ligt het liquidatieplan op basis waarvan de opheffing van de gemeenschappelijke regeling
CURE per 1 januari 2014 afgewikkeld wordt. Het liquidatieplan omvat een inventarisatie van
personeel, voertuigen en overige relevante zaken in CURE en geeft aan wat met de
geïnventariseerde zaken gebeurt.
2. Uitgangspunten liquidatie gemeenteschappelijke regeling
De volgende uitgangspunten worden bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling CURE
gehanteerd:
De gemeenschappelijke regeling CURE wordt per 31 december 2013 opgeheven, tenzij
lopende 2013 blijkt dat de activiteiten van CURE niet per 1 januari 2014 kunnen worden
overgenomen door een nieuw te vormen afvalbeheerorganisatie van de gemeenten Eindhoven,
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. In dat geval wordt CURE opgeheven zodra de nieuwe
organisatie de werkzaamheden over kan nemen. Daarbij wordt het precieze moment van
overgang in onderling overleg vastgesteld.
De activiteiten van CURE worden door het huidige CURE uitgevoerd tot deze kunnen worden
overgenomen door de nieuw te vormen afvalbeheerorganisatie.
De liquidatie vindt plaats volgens de afspraken hierover zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst CURE en de Gemeenschappelijke Regeling CURE (zie artikel 23
en 25 van de gemeenschappelijke regeling en artikel 5 uit de samenwerkingovereenkomst).
Bij het inzichtelijk maken van de gegevens ten behoeve van voorliggend liquidatieplan is ervan
uitgegaan dat de rechten en plichten van CURE overgaan naar de nieuw te vormen
organisatie.
In voorliggend liquidatieplan is uitgegaan van de beschikbaar gestelde informatie vanuit de
gemeenten en Van Gansewinkel Overheidsdiensten.
Het liquidatieplan is op hoofdlijnen uitgewerkt in termen van personeel, balans en overige
verplichtingen (zoals contracten). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen CURE (de GR) en
RRD (de BV). Ten aanzien van de liquidatie gaat het om de formele uitgangspositie van CURE.
Gelet op de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst is het personeel van de RRD
daarvan onderdeel. Overige rechten en plichten van de RRD maken in principe geen onderdeel
uit van de liquidatie.
1

Op dat moment nog de gemeente Geldrop (die later is gefuseerd met de gemeente Mierlo).
Zie de brieven van de gemeenten Eindhoven (1010284-5-118), Geldrop-Mierlo (1010284-5-123) en Valkenswaard
(1010284-5-111).
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Indien sprake is van nieuw aan te gane (langlopende) verplichtingen vanuit CURE die ook na
31 december 2013 doorlopen, wordt dit overlegd met het bestuur.
Van Gansewinkel is verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de lopende contracten en
verplichtingen binnen CURE en RRD die niet worden overgenomen.
3. Inventarisatie van rechten en verplichtingen per liquidatiedatum
Hieronder wordt ingegaan op de te verwachten formele uitgangpositie ten tijde van de liquidatie.
Hierbij wordt uitgegaan van de ten tijde van het opstellen van het liquidatieplan beschikbare
gegevens. Op onderdelen – zoals bijvoorbeeld personeel en materieel – kan sprake zijn van (niet
te voorspellen) fluctuaties.
Personeel
Het personeel dat werkzaam is binnen 'CURE' is in dienst van de RRD. Het personeelsformatie
van de RRD bestaat (peildatum 13 april 2012) uit 77 medewerkers (70,5 fte). Daarnaast wordt er
via detachering (in 2012) 10.100 uur per jaar ingehuurd en vindt vanuit VGW Overheidsdiensten
circa 2,5 fte aan ondersteuning plaats (peildatum 13 april 2012).
De totale personeelskosten bedragen over 2011 € 5.577.8953. Voor de komende 5 jaar worden –
anders dan een jaarlijkse indexering van de kosten – geen andere kostenstijgingen of -dalingen
verwacht. Uitgaande van een jaarlijkse indexering van de personeelskosten van 3%, bedragen de
totale personeelskosten in 2014 € 6.036.084,-.
Liquidatiebalans per 31 december 2013
Onderstaand is op basis van de huidige stand van zaken (status mei 2012) een schatting
weergegeven van activa en passiva per 31 december 2013. Het is mogelijk dat hierin wijzigingen
komen als gevolg van bijvoorbeeld nieuw af te leveren bestelde voertuigen in de periode tot 2014.
Balans 31 december 2013 CURE
Activa

Passiva
€

Materiële vaste activa
Wagenpark
Inventaris
Inzamelmiddelen
ICT (hard- en software)
Containers milieustraten

Liquide middelen (Kas/Bank)

€
Eigen vermogen

200.000

4.678.339
19.182
1.049.187
8.249

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden

2.000.000

Langlopende schulden

5.600.000

125.160

1.919.883

7.800.000

7.800.000

Toelichting activa
Wagenpark:
Het merendeel van de binnen 'CURE' ingezette voertuigen staat op de balans van de GR
CURE met een boekwaarde per eind 2013 van € 4.678.3394.
3

Jaarverslag CURE 2011.

4

Opgemerkt wordt dat de boekwaarde in de komende periode zal toenemen. Dat heeft te maken met het feit dat – door de
vertraging in de aanschaf van nieuwe voertuigen – de afgelopen periode is gereden met een aantal afgeschreven voertuigen.
De aanschaf is daardoor doorgeschoven. In begrotingen 2012 en 2013 zijn hiervoor vervangingsinvesteringen opgenomen,
hierdoor stijgt de boekwaarde. Hiervoor zijn middels aanbesteding reeds opdrachten aangegaan bij leveranciers.
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Inventaris:
Het totaal aan inventaris van de GR CURE heeft eind 2013 een boekwaarde van € 19.182.
Inzamelmiddelen:
De inzamelmiddelen staan op de balans van de GR CURE en hebben een boekwaarde van
€ 1.049.187.
ICT:
De hard- en software op de balans van de GR CURE heeft per einde 2013 een boekwaarde
van € 8.249. Daarnaast wordt vanuit de RRD ICT (inclusief gebruik van servers en
datacommunicatie) ingehuurd via Van Gansewinkel5.
Containers milieustraten:
De containers op de milieustraten vertegenwoordigen eind 2013 een waarde van €125.160.
Toelichting passiva
Uitgaande van de huidige cijfers lijkt het aannemelijk dat de waarde van de passiva eind 2013
7,6 miljoen is (exclusief eigen vermogen).

Overige rechten en plichten
Naast de activa en passiva op de balans zijn er nog andere rechten en plichten bij de liquidatie
van belang. Deze worden hieronder toegelicht.
Huisvesting
De gebouwen op de locatie Eindhoven worden door de RRD gehuurd van een dochter van Van
Gansewinkel (loopt qua contractduur parallel met samenwerkingsovereenkomst en heeft een
opzegtermijn van 12 maanden). Het terrein wordt gedeeld met VGW ZON (Zuidoost Nederland).
De werkplaats op het terrein is wordt gebruikt door VGW ZON. VGW ZON is door de werkplaats
de grootste "gebruiker" en daarmee de vergunninghouder.
Door Eindhoven worden loodsen gehuurd van VGW voor de opslag van strooimaterieel. VGW
staat toe dat er op het terrein zelf ook strooimaterieel wordt gestald. De looptijd van het
huurcontract van de loodsen is gelijk aan de looptijd van het huisvestingscontract.
Milieustraten
De milieustraten in Eindhoven en de terreinen en semipermanente keten van de milieustraten in
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard zijn eigendom van de gemeenten. De inventaris is deels
eigendom van de GR CURE en deels van de RRD en is volledig afgeschreven.
Contracten
De GR CURE en de RRD hebben diverse contracten voor levering van brandstof, minicontainers,
huur/lease van een vijftal voertuigen (een achterlader, een reserve bakwagen, twee
leasevoertuigen en twee pool-auto's), inzameling/verwerking van afvalstromen, catering en het
onderhoud aan voertuigen. Alle CURE contracten hebben een tijdige opzeggingsmogelijkheid met
uitzondering van een aantal onderhoudscontracten voor voertuigen.
De jaarlijkse kosten die gemoeid zijn met de contracten die de RRD heeft afgesloten voor de
verschillende diensten en producten worden geraamd op totaal van € 272.438 per 2014 (de kosten
zijn geïndexeerd, uitgaand van een jaarlijkse kostenstijging van 2,5%). De belangrijkste contracten
betreffen het huurcontract van het kantoor in Eindhoven (€91.535 in 2014) en het terrein in
Eindhoven (€30.153 in 2014).
De jaarlijkse kosten die gemoeid zijn met de contracten die CURE heeft afgesloten voor
verschillende diensten en producten worden geraamd op totaal van € 2.036.755 per 2014 (de
kosten zijn evenals de kosten van de RRD contracten geïndexeerd, waarbij is uitgegaan van een
5

Er wordt nog uitgezocht of deze contracten tijdig opzegbaar zijn.
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jaarlijkse kostenstijging van 2,5%). De grootste contracten betreffen de brandstofcontracten
(gezamenlijk €593.456 in 2014), de onderhoudscontracten voor verschillende voertuigen6
(€402.942 in 2014), het onderhoudscontract voor de containers (€ 199.619 in 2014) en het
contract voor papierinzameling (€153.000 in 2014).
4. Afwikkeling van rechten en verplichtingen
Uitgangspunt is dat alle rechten en verplichtingen overgaan naar de nieuw te vormen organisatie.
Personeel en materieel
Het is de intentie om personeel en materieel over te laten gaan naar de nieuwe afvalbeheerorganisatie en geen van de individuele deelnemers legt een claim op het personeel of materieel.
De activa gaan over tegen boekwaarde, omdat thans niet kan worden getaxeerd wat eind 2013 de
waarde zal zijn. Door de aard van de overgang van de activa van de bestaande regeling naar
nieuwe regeling, hoeft er ook geen taxatie plaats te vinden en volstaat de boekwaarde.
Administratie
Ten aanzien van de administratie geldt dat het afwerken van de administratie van het huidige
CURE tot minimaal medio 2014 doorloopt (met name opmaak jaarrekening 2013, afloop
balansposities en accountantscontrole van de jaarrekening 2013). Na het afwerken van de
administratie zal het archief van het huidige CURE worden overgedragen aan de secretaris van de
nieuwe gemeenschappelijke regeling. Een eventueel negatief of positief saldo wordt – na uitkering
van de 'algemene reserve'7 – 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.
Certificering
CURE maakt gebruik van een aantal certificeringen voor kwaliteit-, milieu en arbeidszorg. Het
betreft hier diverse zaken. De ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001 certificaten zijn uitgegeven aan
VGW OD. CURE is daarbij als gelieerd bedrijf meegenomen in de auditprocedure. Wanneer de
band tussen VGW OD en CURE wegvalt zal CURE een eigen managementsysteem moeten
opzetten en zich zelfstandig moeten laten certificeren/auditeren8.
Vergunningen en leningen
Of vergunningen en leningen overgenomen kunnen worden, hangt af van de verstrekker (bevoegd
gezag cq. bank). Gelet op voornoemd uitgangspunt zal CURE zoveel mogelijk meewerken en
faciliteren in het overnemen vergunningen en leningen.
Claims
Ten aanzien van claims geldt het volgende:
er kunnen eventueel claims zijn van personeel in verband met recente bedrijfsongevallen
(momenteel twee). Ten aanzien de overname van het personeel zullen de gebruikelijke
'disclaims' worden overeengekomen;
de onderhoudscontracten voor voertuigen zijn afgesloten tegen een vaste prijs voor de
volledige afschrijftermijn (8 jaar). Leveranciers zullen of a) afrekenen op het moment dat de
naam CURE ophoudt te bestaan of b) de prijs willen herzien. Dit zal zonder meer een
aanzienlijk kostenverhogend effect hebben. Dit kan mogelijk gepareerd worden wanneer er
alleen een entiteitswijziging en geen naamswijziging plaats zal vinden;
voor alle overige contracten die doorlopen na 2013 is er een risico op claims.
6

Opgemerkt wordt dat onderhoud van het grootste deel van de voertuigen is uitbesteed aan VGW en door VGW ZON in de
werkplaats op hetzelfde terrein wordt onderhouden.
Sinds de invoering van de 'fixed budget' afspraken met Eindhoven en Valkenswaard zijn de reserves voor deze twee gemeenten
uitgekeerd en wordt de 'algemene reserve' bepaald door de reserve van Geldrop-Mierlo.
8
VGW geeft als indicatie dat de huidige status is bereikt met de inzet van circa 4 fte in de afgelopen 2,5 jaar.
7
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5. Procedure besluitvorming liquidatieplan
Na het vaststellen van het liquidatieplan door het bestuur van CURE wordt het liquidatieplan
voorgelegd aan de deelnemers (conform artikel 25, lid 4: 'horen deelnemers') met het verzoek om
in te stemmen met het plan. Vervolgens kan het bestuur van CURE het liquidatieplan definitief
vaststellen.
Voor het opheffen van de gemeenschappelijke regeling zijn dan de volgende stappen en planning
beoogd:
Procedurestappen

Planning

1.

Vaststellen liquidatieplan door algemeen bestuur CURE

Eerste helft september
2012

2.

Liquidatieplan en concept opheffingsbesluit toezenden door algemeen bestuur CURE aan
gemeenteraden met verzoek tot het nemen van c.q. instemmen met het opheffingsbesluit

Medio september

3.

Besluitvormingsproces gemeenten over liquidatieplan en het nemen van c.q. instemmen met het
opheffingsbesluit

Oktober-november
2012

4.

Definitieve besluit opheffing door algemeen bestuur CURE

December 2012

9

5.

Toezending opheffingsbesluit aan GS van de provincie Noord-Brabant en Inschrijving in het
provinciale register met kennisgeving aan de deelnemende gemeenten (vóór 1 januari 2014)

December 2012januari 2013

6.

Inschrijving van opheffingsbesluit in registers gemeenten met openbare kennisgeving (mag ook na Januari-februari 2013
1 januari 2014 plaatsvinden)

De mogelijkheid wordt open gehouden om het liquidatieplan na vaststelling door het bestuur van
CURE juridisch te laten toetsen.

9

In tegenstelling tot artikel 23 lid 1 van de GR CURE behoeft het opheffingsbesluit of liquidatieplan op grond van het huidige
artikel 39 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet meer de goedkeuring van gedeputeerde staten en kan volstaan
worden met toezending van het opheffingsbesluit aan gedeputeerde staten.
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Bijlagen bij liquidatieplan CURE
Datum:
Kenmerk:

8 oktober 2012
1010284-3-037

Opbouw bijlagenboek
1. Relevante artikelen uit samenwerkingsovereenkomst en gemeenschappelijke regeling
2. Relevante passages uit brieven deelnemers
3. Inzamelactiviteiten Cure voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard
4. Detailgegevens inventarisatie
5. Jaarlijkse contractkosten RRD
6. Jaarlijkse contractkosten CURE

Het bijlagenboek ter inzage ligt bij de Griffie van de gemeente.
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