Model oplegger raden deelnemers inzake reactie
concept liquidatieplan in verband met opheffing
Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven 2015
Gevraagde reactie:
Aan de raad wordt gevraagd:
Een zienswijze te geven op het concept voor het liquidatieplan voor de gemeenschappelijke
regeling PAUW bedrijven 2015.

Toelichting
Geachte raadsleden,
De colleges van de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vianen en
IJsselstein zijn lange tijd deelnemer geweest in de Gemeenschappelijke Regeling PAUW
Bedrijven. De gemeenschappelijke regeling (hierna ook: PAUW) had tot doel het gezamenlijk
uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Vanwege de (politieke) wens van de
gemeenten om de uitvoering van de WSW op een andere wijze vorm te geven hebben vijf van de
zes deelnemers (met toestemming van hun raad) besloten tot opheffing van PAUW.
Het algemeen bestuur van PAUW heeft in zijn vergadering van 18 oktober 2017 geconstateerd,
dat vijf van de zes deelnemers hebben besloten tot opheffing van de GR PAUW. Het algemeen
bestuur is belast met liquidatie van PAUW. De streefdatum waarop de liquidatie een voltooid feit
zal zijn is gesteld op 1 januari 2019.
Ten behoeve van de opheffingsactiviteiten en de voltooiing van de liquidatie van PAUW dient het
algemeen bestuur daarvoor een liquidatieplan vast te stellen.
Tegelijk met de Gemeenschappelijke Regeling PAUW wordt tevens de stichting PAUWWERK
geliquideerd. Ook daarvoor luidt de streefdatum 1 januari 2019. De liquidatie van deze stichting
wordt parallel aan die van de GR PAUW uitgevoerd.
De gemeenschappelijke regeling schrijft (in artikel 28, derde lid) voor, dat het algemeen bestuur
een liquidatieplan kan vaststellen nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld om op het
concept daarvan te reageren.
Het concept voor een liquidatieplan is gereed. Dit plan behelst zowel de liquidatie van PAUW,
als van PAUWWERK. Namens het algemeen bestuur van PAUW verzoeken wij uw raad, om een
reactie op dit liquidatieplan te willen geven. Wij dragen zorg voor de verzending daarvan naar
het algemeen bestuur, en voor de bespreking van uw reactie. Het algemeen bestuur zal
vervolgens het liquidatieplan in definitieve vorm vaststellen.
Een korte toelichting op het plan:

De hoofddoelstelling van dit liquidatieplan is in de eerste plaats inventariserend: welke ‘boedel’
heeft de Gemeenschappelijke Regeling PAUW en welke ‘boedel’ heeft de stichting PAUWWERK
en wat is de waarde van deze boedel per ultimo 2018. In de tweede plaats beschrijft dit plan de
wijze waarop de boedel wordt gewaardeerd en verdeeld. Dit wordt vertaald in de beschrijving
van de governance, de uitgangspunten, enkele spelregels en stappenplannen. Tenslotte is in dit
plan de liquidatiebegroting opgenomen.
Na afloop van het liquidatieproces wordt de realisatie van het proces en de totstandkoming van
het liquidatiesaldo beschreven in de liquidatieverantwoording, waarin ook het plan van verdeling
is vervat.
Graag vernemen wij uw zienswijze uiterlijk [datum invoegen] opdat deze vervolgens door het
algemeen bestuur van PAUW kan worden besproken en het liquidatieplan aansluitend, met
inachtneming van uw reactie, kan worden vastgesteld.

