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LIQUIDATIEPLAN 
Milieudienst Noord-West Utrecht 
 

Inleiding 

Volgens artikel 42 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Noord-West Utrecht moet het 
Algemeen Bestuur bij het opheffen van de gemeenschappelijke regeling een liquidatieplan vaststellen, 
nadat de Raden van de deelnemende gemeenten gehoord zijn. Omdat er sprake is van het treffen van 
een nieuwe gemeenschappelijke regeling, waar de “oude” gemeenschappelijke regelingen in zullen 
opgaan, is er sprake van een fusie van de “oude” gemeenschappelijke regelingen in één nieuwe 
gemeenschappelijke regeling. 

Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de 
financiële gevolgen van de opheffing van de Milieudienst.  

Het liquidatieplan, tevens omvattend een sociaal plan, voorziet ook in de gevolgen die de opheffing 
heeft voor het personeel dat is aangesteld bij, dan wel in dienst is van de Milieudienst. 

 

Feitelijke gevolgen fusie 

Vanwege de fusie met de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht moeten de 
activa en passiva van de bestaande Gemeenschappelijke Regelingen Milieudienst Zuidoost-Utrecht 
en de Milieudienst Noordwest-Utrecht ingebracht worden in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. 
Dit betekent enerzijds het in elkaar vlechten van de 2 afzonderlijke organisaties in één nieuwe 
gemeenschappelijke regeling, en anderzijds het opheffen van de “oude” gemeenschappelijke 
regelingen.  
De huidige contracten met de aangesloten gemeenten worden overgenomen door de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling. De werkzaamheden voor de gemeenten vinden gewoon doorgang. 
Nadat het proces van ineen vlechting en overnemen van alle contracten heeft plaatsgevonden, 
kunnen de “oude” gemeenschappelijke regelingen geliquideerd worden. 

 

Financiële gevolgen fusie 

Bij de volledige fusie, waarvan hier sprake is, zijn er géén financiële gevolgen voor de deelnemende 
gemeenten. Alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, gaan over naar de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling. Er zal geen afrekening van gemeentelijke tegoeden/schulden op basis 
van de liquidatie plaatsvinden.  
Na ineen vlechting blijven de 2  “oude“ gemeenschappelijke regelingen financieel administratief leeg 
achter. Hierbij zal een eindbalans per “oude” gemeenschappelijke regeling, en een beginbalans voor 
de nieuwe gemeenschappelijke regeling worden opgesteld. 
De jaarrekening 2012 zal door het Algemeen bestuur van de 2 “oude” gemeenschappelijke regelingen 
worden vastgesteld.  
De begrotingen voor 2013 moeten nog door het Algemeen Bestuur van de “oude” 
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gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld. Alvorens een begroting wordt vastgesteld, wordt 
deze voor een zienswijze aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten gestuurd. 

De begroting 2013 van de “oude” gemeenschappelijke regelingen zal de basis zijn voor de begroting 
2013 van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.  
 
Na de feitelijke fusie dient de begroting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling door het 
Algemeen Bestuur van de nieuwe gemeenschappelijke regeling te worden vastgesteld. Alvorens de 
begroting wordt vastgesteld, wordt deze voor een zienswijze aan de gemeenteraad van de 
deelnemende gemeenten gestuurd. 

 

Personele gevolgen fusie 

Het personeel van de “oude” gemeenschappelijke regelingen zal worden aangesteld of in dienst 
worden genomen (in geval van arbeidsovereenkomst) bij de nieuwe gemeenschappelijke regeling met 
behoud van hun dienstjaren onder gelijktijdige ontbinding van hun aanstelling of dienstverband bij de 
“oude” gemeenschappelijke regelingen. Er is een sociaal statuut, bijgaand in bijlage, dat van 
toepassing is. 
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