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Samenvatting:

De Participatiewet wordt namens de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek uitgevoerd door de
gemeenschappelijke regeling ISWI (GR ISWI). Beide gemeenten zijn voornemens de uitvoering van
de Partícipatiewet m.i.v. 1 januari 2016 op een andere manier vorm te geven. Het AB van de GR
ISWI heeft besloten de colleges en raden van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek te
adviseren om de GR ISWI per 1 januari 2016 op te heffen en tot liquidatie over te gaan.
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Nummer:
Beslispunten

1. De GR

|SWl

per 1 januari 2016 opheffen

2. Instemmen met het bijgevoegde liquidatieplan
3. instemmen met de Instelling van college van vereffenaars

Inleiding
De gemeenschappelijke regeling ISWI (GR ISWI) voert voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek de
Partioipatiewet (Pw) ult. Beide gemeenten gaan de uitvoering van de FW vanaf 1-1-2016 apart van elkaar
vormgeven. Voorgaande leldt er toe datde GR ISWI dient te worden opgeheven.
De ophef¿ng van de GR ISWI vindt plaats bij eensluidende besluiten van de beide Raden en Colleges.
Onderdeel van de besluitvorming ls de wijze waarop omgegaan wordt met het personeel. de vereffening
van het vermogen en de overdracht van exploitatie, schulden en bezittingen van de GR ISWI, Deze
afspraken worden vastgelegd In een líquldatieplan en een Sociaal Plan _
Het AB van de GR ISWI heeft besloten de colleges en raden van Aalten en Oude IJsselstreek te adviseren
verte geen tot ophef¿ng van de GR ISWI per 1 januari 2016 met toepassing van het door hen opgestelde
en met de OR GR |S'Wl overeengekomen - líquidatieplan en Sociaal Plan..

Argumenten
De voorwaarden waaronder tot liquidatie wordt overgegaan zijn reeds bekend
ln aanloop naar dit raadsvoorstel heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 24 oktober 2015
ingestemd met een eerste conceptversie van het liquidatieplan. De definitieve versie zoals die nu
voorllgt is op de volgende punten gewijzigd:
-

-

-

De waardebepeiingen zijn gebaseerd op de actuele cijfers troi en met september 2014. De
personele consequenties zijn vastgelegd in het Sociaal Plan dat met de OR GR ISWI en de
vakbonden is overeengekomen;
De hypotheken die de GR ISWI heeft verstrekt aan haar personeelsleden worden
overgenomen door de gemeenten op basis van de verdeling 1/3 Aalten, H3 Oude
IJsselstreek;
ln overleg met de verhuurder wordt bekeken op welke manier de huurverplichtíng van de lSWl
locatie aan de Frank Daamenstraat verlaagd kan worden.

De OR van de GR ISWI heeft ingestemd met hel liquldatíeplan en het Sociaal Plan
De OR van de GR ISWI en de vakbonden hebben ingestemd met het Sociaal Plan.

De kosten en opbrengsten worden ap een verantwoorde manier verdeeld.
Bij de verdeling van kosten en opbrengsten is de verdeelsleutels toegepast zoals die ook gold ten tijde
van de looptijd van de GR ISWI:
overschotten en tekorten op het BUIG-budget op basis van 50% - 50%
organisatiekosten gebaseerd op de klantenverdellng en Inwoners op 1 januari van het betreffende
›

jaar.

Kanttekeningen
In het Iiquidallaplan worden afspraken gemaakt over de verdeling van baten en lasten.
De cijfers in het liquídaiieolan zijn de cijfers ten tijde van het opstellen van het liquidatieplan. Pas aan
het eind van het liquidatieproces wordt duidelijk in hoeverre er een bedrag per gemeente resteert
De GR ISWI blijft in 2016 in liquidatie om een goede afwikkeling van de GR mogelijk te maken Dit
betekent dat er over het jaar 2016 nog een afsluitende jaarrekening wordt opgemaakt,
Vooralsnog is de verwachting dat de afwikkeling per saldo geen extra kosten met zich mee brengt
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Het (eigen) vermogen van de GR ISWI per 31-12~205 is begroot op E 3 O83 869
De belangrijkste ¿nanciele risicn's betreffen:
de kusten huur van de F. Daamenstmat. De koslen worden begroot op een bedrag ad 1.1
miljoen.
de frictiekosten verbonden een hel Sociaal Plan. De exacte frictiekoslen verbonden aan hel
Sociaal Pien zullen pes in 2016 duidelijk worden als alle medewerkers zijn geplaatst;
Hypothecaire leningen aan personeel ed E 1,5 miljoen,
Het financieel resullaal van het ISWI in 2015.

Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpuntenz J. Storm van 's Gravensende (FBI)

Participatie

en Communicatie

n.v.t.

Vervolgslappen

inclusief tijdspad

1 december in RTG
15 december in Raad
Bijlagen
-

Hel liquidatieplan
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2,

instemmen mei het bijgevoegde liquidatieplan

3. instemmen melde instelling van college van vereffenaars
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