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1. Inleiding 
 

De gemeenschappelijke regeling Belastingen SWW (hierna: Belastingen SWW) voert de 

belastingtaken uit voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Het bestuur heeft 

besloten om de samenwerking per 1 januari 2020 op te heffen. De gemeente Stichtse Vecht brengt 

haar belastingtaken onder bij BghU, de gemeente Weesp brengt deze onder bij de gemeente 

Amsterdam en de gemeente Wijdemeren brengt deze onder bij de gemeente Hilversum. 

 

Dit is het liquidatieplan van Belastingen SWW. Dit plan is mede-opgesteld door KokxDeVoogd, 

onafhankelijke deskundige op het gebied van uittredingen en liquidaties van gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Met het vaststellen van dit liquidatieplan vraagt het Belastingen SWW-bestuur de colleges van 

burgemeesters en wethouders van de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp 

toestemming om Belastingen SWW te liquideren. 

 

1.1. Doelstelling van dit liquidatieplan 

Het doel van dit liquidatieplan is om het bestuur van Belastingen SWW te informeren over de 

omvang en waarde van de boedel die na 31 december 2019 vervalt en wordt overgedragen en het 

proces van vervreemding of beëindiging. Daarnaast dient dit liquidatieplan het doel om colleges en 

raden van de deelnemers te informeren over de wijze waarop de opheffing van Belastingen SWW 

wordt uitgevoerd. Op basis van de inventarisatie kan worden bepaald hoe de rechten en 

verplichtingen die samenhangen met de boedel worden afgewikkeld. 

 

Onderstaand schema toont de plaats van dit liquidatieplan in het liquidatieproces. 

 

Liquidatieproces 

 

 

 

De liquidatie is formeel beëindigd wanneer het bestuur medio 2020 de jaarrekening 2019 vaststelt 

en de liquidatieverantwoording van de vereffenaar goedkeurt. De liquidatieverantwoording is een 

document waarin de afwikkeling van de verplichtingen is beschreven en eventuele afwijkingen in de 
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begroting als gevolg van het liquidatiebesluit. Verschillen in de balansposities tussen ultimo 2018 en 

ultimo 2019 moeten via de jaarrekening 2019 en de liquidatieverantwoording herleidbaar worden 

gemaakt. 

 

1.2. Scope 

In dit liquidatieplan zijn de volgende onderdelen uitgewerkt en geïnventariseerd: 

 

 De baten en lasten van de reguliere taakuitvoering 

 de geprognosticeerde balans ultimo 2019 op basis van de begroting 2019 

 De materiële vaste activa 

 De rechten en plichten (contractueel) 

 De geraamde liquidatiekosten 

 De communicatie met belanghebbenden 

 De financiële risico’s 

 

Dit plan gaat uitsluitend in op de liquidatie van Belastingen SWW. Dit plan gaat niet in op het 

overnemen van de belastingtaken door de organisaties die vanaf 2020 deze taken uitvoeren. 

Evenmin gaat dit plan in op de gevolgen voor de deelnemende gemeenten wanneer Belastingen 

SWW vanaf 2020 geen ondersteunende diensten meer van hen afneemt. 

 

1.3. Gebruikte bronnen 

Dit liquidatieplan is gebaseerd op de meest actuele gegevens. De volgende bronnen zijn 

geraadpleegd: 

 

Document/ bron Status Datum 

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SWW-Gemeenten Vastgesteld 17 december 2017 

Jaarrekening Belastingen SWW 2017 Vastgesteld 16 mei 2018 

Begroting Belastingen SWW 2019 Vastgesteld 6 juli 2018 

Sociaal Plan Belastingsamenwerking SWW Vastgesteld 5 november 2015 

 

Bij het opstellen van dit liquidatieplan is ervan uitgegaan dat deze documenten en overzichten een 

juiste en volledige weergave zijn van de werkelijkheid.  



Liquidatieplan Belastingen SWW 

5 

2. Uitgangspunten en spelregels voor het liquidatieproces 
 

Dit hoofdstuk benoemt de uitgangspunten en spelregels die gelden voor het liquidatieproces. Deze 

uitgangspunten en spelregels hebben betrekking op de administratieve afwikkeling en de 

ordentelijke overdracht van de boedel. Gedurende het liquidatieproces ziet het bestuur toe op de 

toepassing van deze uitgangspunten en spelregels. 

 

In de tekst van de gemeenschappelijke regeling, die in november 2017 is goedgekeurd door de 

raden van de deelnemende gemeenten, is het volgende opgenomen: 

 

Artikel 25: Uittreding 

1. Een college van burgemeester en wethouders van een van de gemeenten kan een verzoek 

tot uittreding aan het bestuur zenden. 

2. Het bestuur zendt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voorzien van een door een 

onafhankelijke deskundige opgesteld en door het bestuur vastgesteld liquidatieplan, als 

ware er sprake van opheffing, aan de colleges. 

3. Het college van burgemeester en wethouders dat wenst uit te treden, draagt de kosten 

voor het opstellen van het liquidatieplan en geeft hiertoe, in overeenstemming met het 

bestuur, de opdracht aan de onafhankelijke deskundige. 

4. Het college van burgemeester en wethouders dat wenst uit te treden, besluit, na 

verkregen toestemming van zijn raad, of tot uittreding wordt overgegaan. 

5. Het college van burgemeester en wethouders dat besloten heeft tot uittreding draagt de 

kosten die reëel met de uittreding verbonden zijn. 

6. De uittreding gaat in op een in het uittredingsbesluit van het uittredende 

gemeentebestuur te bepalen moment, dat voor de colleges van de gemeenten Stichtse 

Vecht, Weesp en Wijdemeren niet eerder ligt dan 2 jaar na het indienen van het verzoek, 

als bedoeld in het eerste lid, en voor toetredende colleges, overeenkomstig artikel 23 van 

deze regeling, niet eerder ligt dan 3 jaar na het indienen van het verzoek, bedoeld in het 

eerste lid. De uittreding kan slechts ingaan per 1 januari van een kalenderjaar. 

 

Artikel 26: Opheffing 

1. Het bestuur kan de colleges een voorstel doen tot opheffing van de regeling, al dan niet 

op verzoek van een van de colleges. 

2. De regeling wordt opgeheven indien ten minste twee van de drie colleges daartoe 

besluiten. 

3. Artikel 25, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het voorstel, 

bedoeld in het eerste lid. 

4. Indien de colleges besluiten te gaan deelnemen aan een andere gemeenschappelijke 

regeling voor de behartiging van belangen in het kader van bedrijfsvoering, verplichten 

zij zich in te spannen dat de nieuwe samenwerking de rechten en plichten van de 

bedrijfsvoeringsorganisatie zo veel als mogelijk overneemt. 

 

Met het vaststellen van dit liquidatieplan wordt uitvoering gegeven aan artikel 25 lid 2 en daarmee 

aan de voorwaarde om een voorstel tot opheffing van de regeling te doen zoals verwoord in artikel 
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26, eerste lid. Het vastgestelde liquidatieplan dient als bijlage bij het voorstel tot opheffing van de 

regeling, dat het bestuur aan de colleges van de deelnemers zendt. 

 

2.1. Uitgangspunten 

De uitgangspunten voor de liquidatie van Belastingen SWW zijn: 

 

a) De beoogde datum van opheffing is 31 december 2019. 

b) Belastingen SWW kan in overleg treden met de nieuwe uitvoerders, de gemeenten 

Amsterdam en Hilversum en BghU, om al tijdens 2019 een deel van de taken over te dragen. 

Dit zorgt voor een gefaseerde overdracht. 

c) Een aantal personeelsleden van Belastingen SWW gaat per 1 april 2019 over naar de nieuwe 

uitvoerders. De medewerkers van Stichtse Vecht die voor BghU gaan werken, krijgen vanaf 

1 april 2019 standplaats Utrecht. Zij komen per 1 januari 2020 in dienst bij BghU. De 

medewerkers van Weesp treden per 1 juni 2019 in dienst bij de gemeente Amsterdam. De 

medewerkers uit Wijdemeren keren vanaf 1 april 2019 terug in dienst bij de gemeente 

Wijdemeren. Zij krijgen standplaats Hilversum. Met deze regelingen wordt voldaan aan de 

terugkeergarantie die werd overeengekomen bij de oprichting van Belastingen SWW1. 

d) De regeling voor de medewerkers uit Stichtse Vecht dient vóór 1 januari 2020 afgerond te 

zijn. 

e) Belastingen SWW heeft een begroting 2019 opgesteld die ervan uitgaat dat 2019 een 

regulier jaar is. Als de liquidatie of de overdracht van taken aan de nieuwe uitvoerders in 

2019 leidt tot financiële gevolgen, dan verantwoordt Belastingen SWW deze door middel van 

een begrotingswijziging. 

f) Het ‘huis’ van Belastingen SWW kan pas worden gesloopt als alle kamers leeg zijn en de 

boedel een bestemming heeft gekregen. Bestemming wordt hier opgevat in brede zin; in 

gevallen betekent dit beëindiging (van contracten) of vernietiging (bij activa zonder 

boekwaarde die niet worden overgedragen). 

g) Belastingen SWW schrijft de investeringen uit het verleden ineens vervroegd af. De 

kapitaallasten worden in de rekening 2019 verantwoord. 

h) De directeur van Belastingen SWW stuurt namens het bestuur het proces van opheffing aan 

en opereert als vereffenaar. Ook informeert hij het personeel, de leveranciers en de 

accounthouders van de deelnemende gemeenten over de voortgang van het 

liquidatieproces. 

i) Dit liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers in de financiële gevolgen 

van de opheffing. Dit betekent dat de deelnemers in de eenmalige financiële consequenties 

van de liquidatie delen conform een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gelijk aan de 

verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de financiering van de reguliere bedrijfsvoering 

van Belastingen SWW, tenzij specifieke kosten aanwijsbaar ten behoeve van één van de 

deelnemers worden gemaakt en de deelnemers hier aanvullende afspraken over hebben 

gemaakt. 

j) Belastingen SWW betrekt een aantal ondersteunende diensten van de deelnemende 

gemeenten. Zo levert de gemeente Stichtse Vecht de HRM-ondersteuning en de gemeente 

                                                      
1 Het onderhandelingsresultaat kan nog van invloed zijn op de overdracht van medewerkers. Eén medewerker 
heeft geen terugkeergarantie naar een oud-werkgever.  
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Wijdemeren de ICT en huisvesting. Met ingang van 2020 eindigt deze levering van diensten, 

met uitzondering van de financiële afwikkeling van de liquidatie, die door de gemeente 

Wijdemeren wordt uitgevoerd in 2020. Voor deze afwikkeling in 2020 is een apart bedrag in 

de liquidatiebegroting opgenomen. 

 

2.2. Spelregels 

De spelregels zijn: 

 

1. Belastingen SWW doet geen nieuwe investeringen. Uitgaven voor het afwikkelen en 

overdragen van de boedel zijn mogelijk indien deze betrekking hebben op de afkoop van 

lopende contractvoorwaarden. Uitgaven met een investeringskarakter die betrekking 

hebben op de toekomst zijn niet mogelijk. 

2. De reguliere activiteiten en operationele verantwoordelijkheden van Belastingen SWW 

worden voortgezet tot en met 31 december 2019. De deelnemers onthouden zich van 

activiteiten die deze continuïteit belemmeren. 

3. Het personeel wordt tenminste een half jaar vóór de definitieve liquidatiedatum 

geïnformeerd over hun rechtspositie per liquidatiedatum. 

4. Als partijen niet in onderlinge overeenstemming een goede bestemming van de boedel 

vinden, bepaalt de vereffenaar in overleg met het bestuur van Belastingen SWW de lijn van 

verdeling en afhandeling. 

5. Onvoorziene kosten die mogelijkerwijs nog na 2019 bij Belastingen SWW in rekening worden 

gebracht, zal de gemeente Wijdemeren voorschieten. Vervolgens worden deze kosten 

conform de verdeelsleutel afgerekend met de andere twee gemeenten. 

6. De onderdelen van de boedel worden geïnventariseerd, administratief opgeknipt en 

overgedragen. Er is geen achterstallig onderhoud in relatie tot de oorspronkelijke 

doelstellingen en servicenormen zoals eerder gezamenlijk bepaald. 

7. Belastingen SWW kan al tijdens 2019 een deel van de belastingtaken onderbrengen bij de 

nieuwe uitvoerders. Indien dit leidt tot financiële gevolgen voor Belastingen SWW, dan stelt 

de directeur een begrotingswijziging voor aan het bestuur. 
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3. Beschrijving van de boedel 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de boedel van Belastingen SWW per ultimo 2019. Onder boedel wordt 

verstaan: 

 

a) Alle roerende en onroerende zaken die eigendom zijn van Belastingen SWW. Als basis wordt 

de balans gehanteerd, waarbij ook de activa met een boekwaarde van € 0,00 worden 

meegenomen in de inventarisatie. 

b) Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de door Belastingen SWW aangegane 

contracten en overeenkomsten, bestaande uit arbeidscontracten met werknemers, 

contracten voor levering van producten of diensten en contracten met leveranciers. 

 

Een deel van de onderbouwing wordt geleverd door de begroting 2019. Voor een compleet beeld 

wordt het beoogde exploitatieresultaat weergegeven. 

 

3.1. Reguliere exploitatie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten die met de reguliere 

werkzaamheden van Belastingen SWW gemoeid zijn. Te zien zijn de baten en lasten van 2017 

(realisatie), 2018 (begroting) en 2019 (begroting). 

 

Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 

LASTEN    

Salaris- en personeelskosten 1.308.054  1.372.300 1.394.300 

Inhuur externen 666.375  245.000 135.000 

ICT  163.333  140.000 142.200 

Taken door gemeenten 126.343  140.000 131.800 

Kantoor- en overige kosten 154.321  127.800 144.800 

Kapitaallasten 98.529  66.400 95.900 

Proceskosten 70.565  80.000 80.000 

Totaal lasten 2.587.520  2.171.500 2.124.000 

    
  

BATEN   
  

Opbrengsten dwangbevelen -157.187  -155.200 -157.700 

Diverse ontvangsten derden -15.398  -2.000 -17.500 

Retour ontvangen rente -11.260  0 0 

Bijdragen gemeenten -2.461.030  -2.014.300 -1.948.800 

Totaal baten -2.644.874  -2.171.500 -2.124.000 

Saldo lasten en baten -57.354  0 0 

Mutatie reserves 57.354  0 0 

Resultaat 0  0 0 



Liquidatieplan Belastingen SWW 

9 

3.2. Verdeelsleutel reguliere bijdrage 

Paragraaf 3.5 van de begroting (2019) van Belastingen SWW bepaalt de verdeling van de reguliere 

bijdrage van de deelnemers aan de uitvoeringskosten van Belastingen SWW. De verdeling is 

gebaseerd op het aandeel van de gemeente in: 

 

 WOZ: het aantal objecten 

 Heffen: het aantal aanslagregels (belastingsoorten) 

 Invorderen: het aantal aanslagbiljetten 

 

 Onderstaande tabel toont de verdeling. 

 

Gemeente Bijdrage in 2018 Bijdrage in 2019 Verdeling 

Stichtse Vecht 1.148.200 1.110.000 57,00% 

Weesp 412.900 399.500 20,50% 

Wijdemeren 453.200 438.500 22,50% 

TOTAAL 2.014.300 1.948.800 100,00% 

 

Bovenstaande verdeelsleutel wordt ook gehanteerd voor de eindafrekening van de liquidatie.  

 

3.3. Roerende goederen  

Onderstaande tabel toont de vaste activa van Belastingen SWW.  

 Boekwaarde 1-1-2019 Boekwaarde 31-12-2019 

zonder liquidatie 

Boekwaarde 31-12-2019 

na liquidatie 

Kantoorinrichting 120.800 96.700 0 

ICT-software 109.000 54.500 0 

ICT-hardware 8.900 5.900 0 

ICT-hardware 27.700 18.500 0 

TOTAAL 266.400 175.600 0 

 

Belastingen SWW heeft geen onroerende goederen, gebouwgebonden installaties en gronden in 

bezit. 

De boekwaarde van de materiële vaste activa is per 1 januari 2019 is € 266.400. In de reguliere 

begroting van 2019 is rekening gehouden met afschrijvingen ter waarde van € 90.800. Indien 

Belastingen SWW niet wordt geliquideerd, dan is de boekwaarde van de materiële vaste activa op 

31 december 2019 € 175.600 (266.400 minus 90.800). 

Wij verwachten dat geen van de vaste activa een reële marktwaarde heeft en dat geen van deze 

activa verkocht kunnen worden. Deze vaste activa moeten daarom als gevolg van de liquidatie in 

2019 volledig worden afgeschreven. Hierdoor wordt de boekwaarde eind 2019 nihil. Deze extra 

incidentele afschrijving in 2019 bedraagt € 175.600. Dit zijn feitelijk de kosten van de liquidatie en 

deze kosten zijn daarom in de liquidatiebegroting opgenomen. 
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3.4. Balans 

Hieronder staat de balans uit de vastgestelde begroting 2019. Dit is niet de (geprognosticeerde) 

balans zoals deze eruit zal zien na de liquidatie. In die balans verdwijnen immers in ieder geval het 

saldo van de vaste activa, het eigen vermogen en het vreemd vermogen. 

 

Activa 31-12-2019 31-12-2018 

Vaste activa 
 

  

Immateriële vaste activa met economisch nut 175.600   266.400  

      

Totaal vaste activa 175.600   266.400  

      

Vlottende activa     

Uitzettingen kort     

Vorderingen op openbare lichamen  200.000  100.000  

Liquide middelen 64.900  164.900  

Overlopende activa -    -    

Totaal vlottende activa  264.900  264.900  

      

TOTAAL ACTIVA 440.500  531.300  

 

 

Passiva 31-12-2019 31-12-2018 

Vaste passiva     

Eigen vermogen - algemene reserve 64.900  64.900  

Vaste schulden 175.600  266.400  

Totaal vaste passiva 240.500  331.300  

      

Vlottende passiva     

Schulden kort     

Kasgeldleningen  100.000  100.000  

Overige schulden  75.000  75.000  

Overlopende passiva   25.000   25.000  

Totaal vlottende passiva  

200.000  

200.000  

      

TOTAAL PASSIVA 440.500  531.300  

 

In de tabel is te zien dat het balanstotaal eind 2019 op bijna € 100.000 lager wordt geraamd dan 

eind 2018. Dit komt door de afschrijvingen. Bij vorderingen op openbare lichamen gaat het om de 

terugvraag van het btw-compensatiefonds na afloop van het jaar. Belastingen SWW wordt 

geliquideerd, dus de terugvraag zal eerder bij de gemeenten worden ingediend. Het te vorderen 

bedrag valt aanzienlijk lager uit dan begroot. De kasgeldlening (via gemeente Wijdemeren) komt 

voort uit de afspraak dat Belastingen SWW niet rood mag staan. Wanneer de vorderingen op 
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openbare lichamen eerder worden ingediend zal minder afspraak worden gedaan op deze 

kredietfaciliteit.  

 

3.5. Contracten en verplichtingen 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de doorlopende rechten, afspraken, verplichtingen en 

geldleningen van Belastingen SWW. 

 

Leverancier Naam Begin Eind Bedrag 

GouwIT Gouw 5 Gouw 7 1-7-2015 1-1-2020 98.000 

Gemeente 

Wijdemeren 

DVO ICT/Huisvesting/financiën 1-7-2015 Doorlopend 74.600 

Gemeente Stichtse 

Vecht 

DVO HRM 1-7-2015 Doorlopend 30.100 

WOZ360 WOZ360 1-7-2018 1-4-2019 4.250 

KPN PKI-overheidscertificaat 1-6-2017 1-6-2020  

Logius Mijn Overheid/ DigiD/ LV-BRP 1-7-2017 n.v.t. 10.000 

J-Net Open Tunnel digitale gateway 19-8-2016 19-8-20192 6.000 

T&T Compet&t 1-6-2018 1-1-2020 14.000 

Cyclomedia Cyclorama en Globespotter 13-5-2016 Doorlopend3 7.500 

Kadaster BRK 1-1-2016 n.v.t. n.v.t. 

BNG Rekeningstelsel 
 

n.v.t.  

Involon Rentepakket 1-1-2018 n.v.t. 150 

RDW Voertuiggegevens 24-3-2016 n.v.t. 500 

Suwinet Kwijtschelding 1-5-2017 1-5-2022 n.v.t  

PB Overheden Deurwaarder 30-12-2015 n.v.t. n.v.t. 

AGV/Belastingen SWW Overeenkomst kwijtschelding 1-1-2017 n.v.t. n.v.t. 

Inlichtingenbureau Gegevensverwerking kwijtschelding 1-1-2016 n.v.t. 2.026 

Van Dijk Boeken VIND BelastingXpert 1-1-2005 1-10-20194 4.200 

DataB Verzenden aanslagen 1-1-2016 9-6-2019 65.000 

Raedtsheren van Orde Collectieve ongevallen verzekering 1-7-2016 1-1-20195 1.000 

Astrium Accountants Financiële administratie  1-8-2018 n.v.t6. 4.250 

Astrium Accountants Accountantscontrole  1-1-2016 n.v.t. 14.950 

A-REA Arbo-diensten (via Stichtse Vecht) 1-1-2018 Onbekend 2.500 

 

Als einddata van contracten na liquidatiedatum liggen, zal zo snel mogelijk na het vast stellen van 

het liquidatieplan in gesprek worden getreden met de contractpartner. Wanneer in het contract 

sprake is van een boetebeding bij voortijdige beëindiging, streeft de directeur/vereffenaar ernaar 

de schade te beperken. 
  

                                                      
2 Optie op jaarlijkse verlenging 
3 Drie maanden opzegtermijn 
4 Doorlopend contract overgenomen van Wijdemeren. Schriftelijk opgezegd per 1 april 2019 
5 Opzegtermijn bij opheffing niet van toepassing 
6 Geen opzegtermijn 
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3.6. Geldleningen 

Belastingen SWW heeft per 1 januari 2019 één lopende lening uitstaan waarvan de laatste aflossing 

in 2019 moet plaatsvinden. Deze lening heeft Belastingen SWW afgesloten met de gemeente Weesp 

en dient ter financiering van de aanschaf van de activa. Per liquidatiedatum 1 januari 2020 zijn er 

geen lopende leningen meer. Direct nadat de middelen voor de volledige afschrijving van de activa 

van de deelnemers zijn ontvangen, wordt de geldlening van de gemeente Weesp ineens afgelost. 

 

De kenmerken van deze lening zijn per 31december 2018: 

 

 Ingangsdatum: 1-1-2016 

 Bedrag: € 410.000 

 Looptijd in jaren: 4 

 Datum laatste aflossing: Nader te bepalen, d.w.z. nadat de middelen voor de volledige 

afschrijving van de activa van de deelnemers zijn ontvangen 

 Rente%: Euribor, het te hanteren rentepercentage is vastgelegd in de DVO en is 

gebaseerd op de Euribor verhoogd met een vast opslagpercentage 

 Afgelost 31 december 2018: € 234.400 

 Saldo begin 2019: € 175.600 

 Aflossing 2019: € 175.600 

 Rente 2019: Nader te bepalen 

 Saldo eind 2019: € 0 
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4. Plan van aanpak liquidatie 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de werkzaamheden die in het kader van de voorbereiding van de liquidatie 

van Belastingen SWW worden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een liquidatiebegroting opgesteld. 

 

Het zwaartepunt van de uitvoering van de formele liquidatie ligt in de tweede helft van 2019 en in 

het eerste kwartaal van 2020. Na het vaststellen van dit liquidatieplan door het bestuur van 

Belastingen SWW wordt gestart met de uitvoering van dit plan. 

 

4.1. Kenmerken van het liquidatieproces 

Tijdens de liquidatie lopen drie sporen naast elkaar: 

 

A. De reguliere taakuitvoering door Belastingen SWW: het waarderen, heffen en innen 

B. Het liquidatieproces: het beëindigen of overdragen van de boedel van Belastingen SWW 

C. Het proces van uitvlechten en overnemen: het overdragen en ontvangen van de boedel door 

de partijen die de belastingtaak overnemen. 

 

Deze sporen zijn hieronder weergegeven. Verbeeld is dat Stichtse Vecht de belastingtaken gaat 

beleggen bij BghU, dat Weesp een fusietraject is ingegaan met de gemeente Amsterdam en dat 

Wijdemeren de belastingtaak onderbrengt bij de gemeente Hilversum. 

 

 

 

 

Het bestuur heeft de huidige directeur van Belastingen SWW aangewezen om deze drie sporen te 

faciliteren en overzien. De directeur handelt primair in het belang van Belastingen SWW en het 

collectief van de deelnemers. De directeur en de HR-adviseur van Belastingen SWW begeleiden het 

HR-traject van de medewerker die geen terugkeergarantie naar een van de gemeenten heeft. Het 

1/1/20201/1/2019

Reguliere uitvoering

Liquidatie

1/4/20201/4/2019

C

Uitvlechting Overnemen

A

B
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overleg met de nieuwe uitvoerders over de medewerkers met een terugkeergarantie verloopt via de 

HR-adviseurs van de gemeenten van herkomst. 

 

Bij de drie ontvangende organisaties zijn projectleiders actief om de overname goed en tijdig te 

laten verlopen. De directeur van Belastingen SWW heeft regelmatig afstemming met deze 

projectleiders.  

 

4.2. Bedrijfsbureau 

In 2019 zal een bedrijfsbureau actief zijn dat de lopende zaken van Belastingen SWW afwikkelt. Het 

bedrijfsbureau bestaat uit de directeur/vereffenaar, een administratieve kracht en de 

applicatiebeheerder. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van 

onder andere facturen, wekelijkse doorstortingen en het beheer van de belastingapplicatie GouwIT.  

 

4.3. Governance 

Tijdens het liquidatieproces moeten regelmatig besluiten worden genomen van tactische en 

operationele aard. Daar waar een afweging nodig is, zorgt de directeur voor een advies aan het 

bestuur. Het bestuur besluit. 

 

Prof. dr. J. Bossert concludeerde in zijn rapport ‘Governance en functioneren van de Belastingen 

SWW’ uit augustus 2017, dat in de huidige structuur van Belastingen SWW onvoldoende 

onafhankelijk toezicht is op de werkwijze van het bestuur. Om met deze conclusie rekening te 

houden, wordt de governance versterkt door de wethouders financiën een rol te geven tijdens de 

ontvlechting. De wethouders financiën zijn opdrachtgever voor de overdracht van de belastingtaken 

aan de nieuwe uitvoerders. Het bestuur heeft een actieve informatieplicht aan de wethouders. Zo 

houden de wethouders vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zicht op de voortgang van de 

liquidatie. Zo nodig kunnen zij het bestuur om verantwoording vragen.  

 

4.4. Planning voorbereiding liquidatie 

Onderstaande tabel toont de kwartaalplanning van de activiteiten die nodig zijn voor de liquidatie. 
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Nr. Activiteit 2018 
Q4 

2019 
Q1 

2019 
Q2 

2019 
Q3 

2019 
Q4 

2020 
Q1 

1 Besluitvorming en inrichting governance       

2 Vaststellen liquidatieplan door bestuur       

3 Overleg met medewerkers       

4 Concept plaatsingsplan / vaststellingsovereenkomsten       

5 Definitieve plaatsing Wijdemeren en Weesp       

6 Formele communicatie met leveranciers       

7 Voorbereiden en uitvoering overdracht boedel       

8 Plaatsing medewerkers Stichtse Vecht       

8 Procedure KvK en liquidatieverantwoording       

9 Accountant keurt J2019 en liquidatieverantwoording       

10 Vaststelling J2019, decharge bestuur en vereffenaar       

 

Op de balans van Belastingen SWW staan verschillende activa en passiva die afgewikkeld worden om 

over te kunnen gaan tot formeel juridische liquidatie. Eventuele opbrengsten van verkochte 

bezittingen worden in mindering gebracht op de resterende boekwaarde op de balans. Op het 

moment dat er geen boekwaarde is of wanneer de boekwaarde lager is dan de verkoopopbrengst, 

dan resteren er middelen die aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Is de opbrengst lager dan 

de boekwaarde, dan zal dit eigen vermogen juist gebruikt worden om de boekwaarde te verlagen. 

Overig bezit gaat over naar de deelnemende gemeenten. 

 

Er kan ook bezit zijn dat geen boekwaarde heeft. Ook daarvan gaat het eigendom over naar de 

gemeenten. Er wordt – voorlopig – vanuit gegaan dat dit bezit geen reële economische waarde 

vertegenwoordigt. Mocht dit wel het geval zijn, dan moet deze waarde aan het eigen vermogen van 

Belastingen SWW worden toegevoegd en dus voor die prijs door de gemeenten worden 

overgenomen. 

 

De algemene reserve (of het eigen vermogen) wordt bij het opmaken van het eindsaldo toebedeeld 

aan de deelnemende gemeenten. Een eventueel regulier exploitatieresultaat over het jaar 2019 

wordt uiteraard eerst nog verrekend met deze algemene reserve. 

 

Van het archief moet worden beoordeeld welke delen kunnen worden vernietigd en welke 

overgedragen of bewaard moeten worden. Het huidige archief ligt opgeslagen bij gemeente 

Wijdemeren. In de liquidatiebegroting wordt een post opgenomen van € 10.000 voor inventarisatie, 

opschoning en overdracht. De overdracht van het archief zal in principe in hybride vorm 

plaatsvinden, dus zowel in digitale als papieren vorm. 

 

De feitelijke afwikkeling van de liquidatie vindt plaats in de loop van 2020, idealiter in het eerste 

kwartaal, nadat de accountant een oordeel heeft gegeven over de verlies- en winstrekening van 

2019 en over de liquidatiebalans per 31 december 2019. Binnen vier weken na vaststelling van de 

jaarrekening van 2019 wordt het resterende vermogen verdeeld conform de afgesproken 

verdeelsleutel.  
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4.5. Liquidatiebegroting 

Onderstaande tabel toont de kosten van de liquidatieactiviteiten. 

 

Nr Activiteit Kosten in € 

1 Besluitvorming 1.000 

2 Opstellen en vaststellen liquidatieplan 7.000 

3 Incidentele afschrijvingen 175.600 

4 Plaatsingsplan en plaatsingsbrieven 3.000 

5 Formele communicatie met leveranciers 1.000 

6 Afkoop contracten (leveranciers) NVT 

7 Advieskosten overig 3.000 

8 Inventarisatie, opschoning en overdracht archief 10.000 

9 Kosten inhuur t.b.v. de continuïteit van de reguliere uitvoering 14.000 

10 Financiële afwikkeling liquidatie door de gemeente Wijdemeren in 2020 10.000 

11 Arbeidsjuridische bijstand 2.000 

12 Procedure KvK en liquidatieverantwoording 5.000 

13 Accountant keurt J2019 en liquidatieverantwoording 10.000 

14 Vaststelling J2019, decharge bestuur en vereffenaar 2.000 

  SUBTOTAAL 243.600 

15 Onvoorzien (afgerond 10% van subtotaal) 24.000 

16 Vaststellingsovereenkomst met individuele afspraken PM 

  TOTAAL 267.600 

 

De inzet van de medewerkers van Belastingen SWW is niet apart begroot. Omdat de werkzaamheden 

voor de liquidatie niet volledig in de reguliere uren kunnen worden ingepast, houden wij rekening 

met additionele inhuurkosten ten behoeve van de continuïteit. Wij gaan uit van € 14.000, dit is 

afgerond 10% van het bedrag dat in 2019 is begroot voor de inhuur van externen. 

 

De liquidatiekosten worden gedragen door Belastingen SWW en deze worden deels gedekt uit de 

reserve (J2019) en deels worden de kosten additioneel gefinancierd door de drie deelnemers. 

 

Bij regel 16 is een stelpost opgenomen voor kosten die kunnen samenhangen met de 

vaststellingsovereenkomst. Het gaat hier om de medewerker die geen terugkeergarantie heeft naar 

een van de gemeenten. 

    

De kosten voor de liquidatie worden gedragen in het laatste jaar van bestaan. Wanneer het 

liquidatieplan is vastgesteld, wordt dit verwerkt in een aangepaste begroting 2019. De kosten die 

nog in 2020 worden genomen als onderdeel van de liquidatie, worden eind 2019 nog geactualiseerd. 

Deze actualisatie wordt dan verwerkt in een voorziening in de jaarrekening 2019. 

 

4.6. Voorbeeld plan van verdeling per deelnemer 

Wanneer de financiële liquidatie wordt uitgevoerd zoals hierboven beschreven, dan ontstaat de 

volgende prognose eindafrekening en plan van verdeling: 
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Gemeente Verdeling in % Verdeling in € 

Stichtse Vecht 57,00% 152.532 

Weesp 20,50% 54.858 

Wijdemeren  22,50% 60.210 

TOTAAL 100% 267.600 
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5. Communicatie 
 

Voor een zorgvuldige en tijdige afhandeling van het liquidatieproces is communicatie met alle 

betrokken partijen van groot belang. Het liquidatieproces bestaat, zoals eerder toegelicht, uit een 

aantal sporen. Onderstaand schema toont de betrokken partijen per spoor. 

 

 

Spoor Betrokkenen 

A. De reguliere taakuitvoering door Belastingen 

SWW: het waarderen, heffen en innen 

Medewerkers Belastingen SWW 

Bestuur Belastingen SWW 

Wethouders financiën 

Leveranciers 

B. Het liquidatieproces: het beëindigen of 

overdragen van de boedel van Belastingen 

SWW 

Bestuur Belastingen SWW 

Wethouders financiën 

Controller gemeente Wijdemeren 

Leveranciers 

Gemeente Weesp (geldlening Belastingen 

SWW) 

C. Het proces van uitvlechten en overnemen: het 

overdragen en ontvangen van de boedel door 

de partijen die de belastingtaak overnemen 

Bestuur Belastingen SWW 

Medewerkers Belastingen SWW 

Projectleiders van de Gemeente 

Amsterdam, Gemeente Hilversum en BghU 

Accounthouders van de drie gemeenten 

OR van de drie gemeenten 

Belastingplichtige inwoners en bedrijven 

 

De directeur en het bestuur van Belastingen SWW van houden deze partijen op de hoogte van de 

voortgang. Het algemene uitgangspunt is dat de directeur het initiatief heeft voor de communicatie 

met deze betrokken partijen.  
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6. Financiële risico’s 
 

Er kan onderscheid worden gemaakt in de financiële risico’s die volgen uit de reguliere 

taakuitvoering en risico’s die volgen uit het proces van liquidatie. 

 

Reguliere taken 

Onzekerheid bij de medewerkers over hun perspectief kan leiden tot gebrek aan motivatie en  

vermindering van productiviteit. De liquidatie kan ook leiden tot vroegtijdig vertrek naar een 

andere werkgever, met als gevolg verlies van kennis en kunde. Deze risico’s kunnen deels worden 

gemitigeerd door vroegtijdig en regelmatig met medewerkers te communiceren over de situatie per 

liquidatiedatum. 

 

Liquidatie 

Ten aanzien van het liquidatieproces geldt dat het tempo wordt bepaald door de organisaties die de 

boedel overnemen, de gemeenten Amsterdam en Hilversum en BghU. Dit kan leiden tot een 

tijdsklem in de tweede helft van 2019. Dit risico kan worden ondervangen door regelmatig contact 

met de projectleiders van de ontvangende organisaties en door geen maatregelen te nemen met 

onomkeerbaar karakter. 

 

In het kader van de vereffening bestaat het risico van rechtszaken die worden aangespannen door 

medewerkers of leveranciers die zich in hun belang geschaad voelen als gevolg van het tussentijds 

ontbinden van contracten. Bij een zorgvuldige en zo transparant mogelijke uitvoering van het 

liquidatieproces, en het in achtnemen van de ontbindende voorwaarden, is de kans hierop echter 

beperkt. 

 

 


