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*Z00D9A29C6B* 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Opheffen van de gemeenschappelijke regeling WMMN 2005, conform artikel 34 van de regeling.  
2. Vaststellen van het bijbehorende liquidatieactieplan. 
3. Besluiten om tot 1 januari 2017 deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) is een gemeenschappelijke regeling waar 
22 gemeenten bij zijn aangesloten. Als gevolg van een aantal landelijke tendensen is gebleken dat de 
gemeenschappelijke regeling niet meer tegemoet komt aan de eisen en wensen van de aangesloten 
gemeenten. Exploitatie van de gemeenschappelijke regeling staat zwaar onder druk, waardoor 
ongewijzigde voortzetting ervan financieel gezien niet verantwoord is. Derhalve is er ook een financiële 
noodzaak om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2017 op te heffen.  
In dit kader heeft het algemeen bestuur van WMMN in meerderheid het besluit genomen om de 
gemeenschappelijke regeling op te heffen.  
 
Gezien het voorgaande wordt uw raad voorgesteld om tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
te besluiten.  
Voorts wordt uw raad voorgesteld om het liquidatieactieplan vast te stellen.  
 
 
 
 
Bijlagen 

- Liquidatieactieplan Welstand en Monumenten Midden Nederland.  
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Argumenten 
1.1. Het Algemeen Bestuur van WMMN heeft besloten tot liquidatie 

Op grond van artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling wordt de regeling opgeheven wanneer 
minimaal 2/3 van de raden van de deelnemende gemeenten instemt met liquidatie. Dit houdt kort 
gezegd in dat minimaal 15 deelnemende gemeenten instemmen met de liquidatie. Gezien het feit dat 
de Algemeen Bestuur al heeft ingestemd met liquidatie dient dit bekrachtigd te worden door de raden 
van de deelnemende gemeenten. Om de gemeenschappelijke regeling te kunnen liquideren dient 
een liquidatieplan en een sociaalplan te worden opgesteld.  
 

1.2. De Gemeenschappelijke Regeling heeft op lange termijn geen toekomst 
Zoals in de samenvatting is vermeld is voortzetting c.q. aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling geen optie. Exploitatie van de regeling staat zwaar onder druk, waardoor ongewijzigde 
voortzetting ervan financieel gezien niet meer in de rede ligt. Uit oogpunt van risicobeheersing is het 
niet langer verantwoord om deze exploitatieproblemen vooruit te schuiven. Daarom dient de 
gemeenschappelijke regeling te worden opgeheven.  
 
Om WMMN een toekomstbestendige organisatie te maken is het noodzakelijk om deze 
gemeenschappelijke regeling op te heffen en de organisatie onder te brengen in een stichting. 
Hierdoor hebben gemeenten meer vrijheid en keuzemogelijkheid in het af te nemen product. Tevens 
biedt dit nieuwe kansen voor een breder takenpakket. 
 

2.1  Het liquidatieplan is op grond van de regeling noodzakelijk om op termijn te liquideren 
Veel deelnemende gemeenten willen echter wel voortzetting van de onafhankelijke en professionele 
wijze van advisering. Om liquidatie mogelijk te maken is het Liquidatieactieplan opgesteld. Dit plan 
voorziet in de continuïteit van de organisatie in de periode van vaststelling van het actieplan en de 
feitelijke opheffing van de gemeenschappelijke regeling (namelijk 1 januari 2017).  
 

2.2  Na liquidatie worden de taken van de GR overgenomen door een nieuwe stichting 
Eén van de voorwaarden voor liquidatie is het opstellen van een sociaal plan. Het afgelopen jaar is 
gezocht naar mogelijkheden om van WMMN een toekomstbestendige organisatie te maken. In dat 
kader zijn samenwerkingsverbanden met de Omgevingsdienst regio Utrecht, het Gelders 
Genootschap en Landschap en Erfgoed Utrecht (LEU) onderzocht. Gebleken is dat samenwerking 
met LEU beter aansluit op de werkzaamheden van WMMN. Op professioneel gebied kunnen 
organisaties inhoudelijk elkaar aanvullen en versterken. Daarnaast is deze samenwerking goed voor 
de ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie Utrecht.  
 
Om dit samenwerkingsverband mogelijk te maken zal er een stichting worden opgericht waarin de 
advisering van WMMN ondergebracht zal worden. De samenvoeging van LEU en WMMN geschiedt 
door een tijdelijke tussenoplossing waarbij twee stichtingen naast elkaar opereren. Bij de fiscale 
gevolgen voor de uitwisseling van personeel tussen de GR en LEU dient het risico op BTW heffing 
achteraf/ en met oplegging van boetes te worden voorkomen. Dit punt wordt fiscaal onderzocht en 
afgestemd met de fiscus. De uitkomsten van dit onderzoek hangen onder meer samen met de 
uiteindelijke keuze van de stichtingsvorm. 
 

2.3 De deelnemende raden moeten instemmen met liquidatieplan en het sociaal plan 
De samenvoeging van beide organisaties worden nader uitgewerkt in het sociaal plan, wat eveneens 
door de raden van de deelnemende gemeenten dient te worden vastgesteld. 
Het liquidatieactieplan en het sociaalplan zijn noodzakelijk voor het liquideren van de  
gemeenschappelijke regeling. Doordat het liquidatieplan de financiële afwikkeling van de  
gemeenschappelijke regeling regelt wordt uw raad voorgesteld om dit plan vast te stellen.  
Het sociaalplan zal op termijn ter vaststelling worden aangeboden.  
 

2.4  Gemeenten krijgen de gelegenheid flexibel uit te treden 
Het liquidatieplan biedt de gemeenten de mogelijkheid om flexibel uit te treden. Gemeenten kunnen 
zelf kiezen wanneer zij uittreden (1 januari 2014- 1 januari 2015 of 1 januari 2016) hoe eerder men 
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uittreedt des te hoger de kosten. Bij latere uittreding zijn de kosten lager, maar is het risico om “als 
laatste over te blijven” groter. Dergelijke risico’s zijn in de berekeningen van het liquidatieactieplan 
verdisconteerd. De gemeenschappelijke regeling WMMN heeft tot nu toe in principe zonder kosten 
aan de deelnemende gemeenten geadviseerd (advieskosten vormden een kruispost op de 
begroting). Het liquidatieactieplan is zo vormgegeven dat deelnemende gemeenten die ongewijzigd 
diensten blijven afnemen dat op dezelfde financieel neutrale wijze kunnen blijven doen en dat ze niet 
met onverwachte kosten worden geconfronteerd.  
 

3.1 De kosten en risico bij uittreding zijn afhankelijk van de duur dat de gemeente deel blijft  uitmaken 
van de GR 
Het liquidatieplan geeft voor elke gemeente de liquidatiekosten per jaar weer. Dit wordt nader 
uitgewerkt in de financiële paragraaf van dit voorstel. Zoals al aangegeven is vroeg uittreden relatief 
duur maar is het financiële risico relatief laag. Bij later uittreden zijn de uittredingskosten lager, maar 
is het financiële risico, ondanks het feit dat een deel van het financiële risico in de afkoopsommen is 
verwerkt, relatief hoog.  
 
Om dergelijke financiële risico’s te vermijden wordt geadviseerd om  tot 1 januari 2017 deel te blijven 
nemen aan de gemeenschappelijke regeling.  
 
De uittreedkosten kunnen worden beperkt door afspraken te maken over de afnameplicht na het 
moment van uittreden. De laatste jaren neemt het aantal gevraagde adviezen sterk af, vooral omdat 
het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen sterk is gedaald. Ook de invoering van de ‘kan-
bepaling’ heeft invloed op de toekomstig afnamevolumes.  
 
De mate waarin wij de afname willen garanderen hangt, naast het aantal ontvangen 
omgevingsvergunningen, sterk samen met de visie op welstandstoezicht. Intensief welstandstoezicht 
zal immers tot meer verzoekaanvragen leiden dan een zogenoemd ‘excessenmodel’ waarbij alleen 
twijfelgevallen aan de commissie worden voorgelegd. Een nieuwe raad zal hierover eerst een 
uitspraak moeten doen. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijkheden om de werknemers van 
WMMN onder te brengen bij deelnemende gemeenten en zo de frictiekosten terug te brengen.  
 
Op dit moment hebben 4 gemeenten aangegeven per 2014 direct uit te treden, deze gemeenten 
zullen geen diensten van de nieuwe stichting af nemen. De overige gemeenten hebben aangegeven 
dat ze per 1 januari 2017 uittreden. Zes gemeenten hebben al aangegeven dat ze na 1 januari 2017 
gebruik zullen maken van de mogelijkheid om diensten van de nieuwe stichting af te nemen. WMMN 
gaat op korte termijn met deze gemeenten in gesprek over de dienstverleningsovereenkomsten zodat 
afname van diensten na 1 januari 2017 wordt geformaliseerd.  
 
Het afrekenmodel houdt rekening met de mogelijkheid van uittreding per jaar. Dit is organisatorisch 
lastig te regelen binnen de organisatie van de GR maar dit brengt ook voor de gemeente meer 
complexiteit met zich mee. Het Algemeen Bestuur maakt daarom uittreding mogelijk per 1 januari van 
elk jaar. 

 
Kanttekeningen 
1. Bij het opheffen van een gemeenschappelijke regeling dient beoordeeld te worden wat de personele 

consequenties van deze opheffing zijn.  
De op te richten stichting voorkomt dat er personele consequenties zitten aan deze opheffing. 
Daarnaast zijn in het Liquidatieactieplan de financiële consequenties voor eerder uittreden per 
gemeente berekend. Hierbij is uitgegaan van een worst case, mid case en een best case scenario. 
Hierdoor is de financiële vereffening geborgd en zijn de financiële risico’s voor gemeenten die niet 
zijn uitgetreden tot het minimale beperkt.  

 
2. Aanbevolen wordt om in het kader van deze liquidatie afspraken te maken over minimale 

afnamevolume/- verplichtingen, voor de jaren waarin nog geen uittreding door een deelnemer heeft 
plaatsgevonden. Zie pagina 3 van het liquidatieactieplan. Dit om verschuiving van negatief resultaat 
als gevolg van verminderde vraag van een deelnemer ten laste van de overige deelnemers te 
voorkomen. Deze afspraken dienen gezamenlijk te worden gemaakt.  
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3. De gemeente heeft, in het kader van de beoordeling van vergunningaanvragen, een aantal wettelijke 

taken. Hierbij gaat het om:  
- Welstandsadvisering;  
- Monumentenadvisering.  
Op het moment dat de gemeenschappelijke regeling wordt opgeheven, dan wel indien een gemeente 
eerder uittreedt, dient de betreffende gemeente zelf op een andere wijze deze advisering te 
organiseren. 
Met de gemeenten die ongewijzigde voortzetting van de dienstverlening willen (inclusief afname 
nieuwe adviesproducten), worden zo snel mogelijk afspraken gemaakt over het onderbrengen van 
deze advisering bij de nieuw op te richten stichting. Hierin zal WMMN het initiatief nemen.  

 
4. Het voorliggende voorstel voorziet in de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en in dat 

kader het vaststellen van het Liquidatieactieplan.  
Het voorstel voorziet niet in de keuze hoe ruimtelijke kwaliteitsadvisering er in de toekomst voor de 
afzonderlijke gemeenten uit komt te zien. Gedurende de duur van het Liquidatieproces zullen de 
gemeenten een keuze maken of en wanneer ze wensen uit te treden. Daarnaast dient een keuze 
gemaakt te worden over hoe de invulling van ruimtelijke kwaliteitsadvisering er in de toekomst uit 
komt te zien. Uw college zal hier te zijner tijd over worden geadviseerd.    

 
5. Nu het algemeen bestuur al heeft besloten tot liquidatie en fusie met LEU kan de 

onderhandelingspositie zijn verzwakt.  
 
Financiële- en juridische paragraaf 
Voor het opheffen van de gemeenschappelijke regeling is een liquidatieactieplan opgesteld.  
In dat plan is opgenomen dat een algehele liquidatie van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 
2017 voor de aangesloten gemeenten voordeliger is dan een liquidatie per 1 januari 2014.  
In het voorliggende liquidatieactieplan wordt uitgegaan van een liquidatie per 1 januari 2017.  
Per gemeente is vervolgens berekend wat de uittreedbijdrage is bij uittreding per 1 januari 2014/  
1 januari 2015/ 1 januari 2016 en 1 januari 2017.  
 
In de onderstaande tabel is aangegeven wat de financiële consequenties zijn voor onze gemeente bij 
vroegtijdige uittreding.  
 
Uittreding per:  
 

Liquidatie kosten  

1 januari 2014 
 

€ -128.872,-  

1 januari 2015 
 

€ -115.533,-  

1 januari 2016 
 

€ -88.865.-  

1 januari 2017 
 

€ +36.015 

 
Voorgesteld wordt om tot 1 januari 2017 deel te blijven nemen in de gemeenschappelijke regeling, omdat 
dit financieel het meest gunstig is. Conform de hierboven opgenomen berekening bestaat de mogelijkheid 
dat er na de liquidatie een positief saldo ontstaat, dat aan de gemeente wordt uitgekeerd.  
 
Aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgesteld om in te stemmen met de opheffing van 
de gemeenschappelijke regeling WMMN 2005. Daarnaast wordt de raden voorgesteld om het 
voorliggende liquidatieactieplan vast te stellen.  
De regeling wordt opgeheven indien minimaal 15 raden van de deelnemende gemeenten besloten 
hebben tot opheffing van deze regeling.  
Na deze vaststelling vindt de financiële afwikkeling van deze gemeenschappelijke regeling plaats aan de 
hand van het liquidatieactieplan. Hierbij geldt dus niet meer de bepalingen van de gemeenschappelijke 
over uittreding (artikel 32). Uittreding vindt plaats op basis van wat in het liquidatieactieplan is opgenomen.  
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De overige bepalingen van de gemeenschappelijke regeling, met name die zaken die niet worden 
genoemd en geregeld in het liquidatieactieplan, blijven van kracht totdat de opheffing (per 1 januari 2017) 
een feit is.  
 
 
12 november 2013  
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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